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            INFORMACE PRO RODIČE  

 O PROVOZU ŠKOLY OD 1. DO 21. 3. 2021 
 

Vážení rodiče,  
Vláda ČR  uzavřela od 1. 3. do 21. 3. 2021 plošně všechny mateřské školy v ČR, to znamená,  

že i obě naše mateřské školy budou od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 UZAVŘENY 

Blíže bod 5) Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200  

Citace: provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí 

na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení. 

Usneseni_vlady_CR_c_216_ze_dne_26_unora_2021_o_prijeti_krizoveho_opatreni (1).pdf 

Další informace: 

1) sledujte, prosím, i nadále emailové zprávy z jednotlivých tříd, webové stránky školy 

www.skolkabites.cz a další informace ze strany státu. Přehledné informace naleznete 

na https://koronavirus.mzcr.cz; 

2) předpokládané otevření obou našich MŠ bude od pondělí 22. 03. 2021;  

3)  vedoucí školní jídelny paní Iva Jiranková zablokuje všem dětem stravu po dobu  

       uzavření provozu. Další informace  ohledně stravování bude aktualizovat vedoucí ŠJ  

       na stránkách školní jídelny   https://www.strava.cz 

4)  distanční vzdělávání 

pro děti pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. pro předškoláky, bude škola  

po dobu uzavření MŠ zpracovávat materiál pro distanční vzdělávání. MŠMT nás  

informovalo, že počátkem týdne zašle na školy metodiku, jakým způsobem zajistit    

vzdělávání dětí distančním způsobem.  

Osobní konzultace v MŠ po dobu jejího uzavření nejsou podle uvedeného nařízení 

možná.  Můžete požádat paní učitelky ve třídě o konzultaci písemnou.  

 

5)   ošetřovné 

- zákonný zástupce (rodič) může v případě uzavření školy zažádat o ošetřovné, a to po 
skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla škola uzavřena;  

- škola již nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření; 
- jak postupovat v případě podávání žádosti, včetně tiskopisu, vám zašleme po ověření 

všech informací a dat jenž jsou nutná pro jeho vyplnění; 
- známé bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde.  

  
6)     výše úplaty za měsíc březen 2021 
      -  výše úplaty za měsíc březen bude zveřejněna od 1. 3. 2021 na webových stránkách  
         školy; 
      -  inkaso za měsíc březen 2021 bude strženo ve snížené výši podle výpočtu, dle Vyhlášky  
         14/2005 S. 
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Citace § 6, odst. 5) Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění:  
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po 
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne 
poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo 
přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen 
zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením 
provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele 
mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Obdobně podle věty první postupuje ředitel 
školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předp isu; 
pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, 
neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce. 

 

 

Ve Velké Bíteši, dne 28. 02. 2021                        ___________________________ 

Mgr. Hana Sedláková 

ředitelka školy 
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