Vážení rodiče,
na základě zhoršení situace v nouzovém stavu ČR a šířením nákazy COVID-19, došlo ze strany
rodičů k naprosto minimálnímu zájmu o provoz v obou našich mateřských školách.
V důsledku tohoto stavu rozhodla ředitelka školy, po projednání se zřizovatelem, o přerušení
(uzavření) provozu obou našich mateřských škol, tj. MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
i MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, a to od čtvrtku 19. března 2020 do odvolání.
Další informace:
1) Strava bude všem dětem v tomto případě automaticky odhlášena.
2) Sledujte, prosím i nadále webové stránky školy www.skolkabites.cz a další informace
ze strany státu, přehledné informace naleznete na www.koronovirus.mzcr.cz
3) V případě znovuotevření mateřských škol Vás budeme informovat e-mailem
a zajistíme přihlášení stravy.
4) Na základě přerušení (uzavření) školy máte, jako zákonní zástupci, možnost zažádat si
o tzv. ošetřovné, a to podáním Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření školského/dětského zařízení (školy)
- Ošetřovné se poskytuje na 9 dní a samoživitelům na 16 dní. Bližší informace
naleznete na našich webových stránkách, případně na stránkách www.cssz.cz
- V případě, že budete chtít využít této možnosti a zažádat o ošetřovné, které si
můžete uplatnit nejdříve od 19. 3. 2020, napište prosím na uvedený e-mail
Hana.Sedlakova@skolkabites.cz tuto žádost:
Paní ředitelko,
žádám Vás o potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
školského/dětského zařízení (školy).
Jsem si plně vědom/-a, že na potvrzení budou uvedeny osobní údaje dítěte: jméno,
příjmení, datum narození a rodné číslo, což jsou z pohledu GDPR údaje citlivé
a souhlasím, abyste mi uvedenou žádost zaslala elektronicky na můj e-mail
_____________ nebo datovou schránkou, která má ID________________
Děkuji: jméno a příjmení
Ve Velké Bíteši, dne __________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poté Vám obratem zašlu vyplněný tiskopis ve 2 vyhotoveních, včetně elektronického
podpisu. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají, jinak
postačuje jedno vyhotovení.
S pozdravem a přáním zlepšení této složité situace Mgr. Hana Sedláková
Ve Velké Bíteši, dne 17. 3. 2020
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