Vážení rodiče,
na základě krizového opatření vydaného Vládou ČR 26.2.2021 je od 1.3.2021 zakázána osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.
Úplata za předškolní vzdělávání
-

V souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, bude úplata za předškolní vzdělávání,
za dobu přerušení provozu MŠ, odpovídajícím způsobem krácena.

-

V případě uzavření MŠ po celý měsíc bude úplata zcela odpuštěna.

Stravování
-

Stravování je všem dětem odhlášeno až do opětovného otevření školy.

-

Oběd je možné znovu přihlásit na telefonu 380 425 346 od 800 do 1200 hod.

-

Odběr jídla po přihlášení je možný za těchto podmínek:
o oběd je vydáván ve školní jídelně základní školy v čase od 1030 do 1050 hod.,
o oběd nebude konzumován v prostorách školní jídelny ZŠ, ale bude pouze odebrán do
přineseného jídlonosiče,
o vstup do budovy přihlášených ke stravování je vchodem do šaten 2. stupně,
o je povinnost dodržovat pokyny pracovníků školy a doporučené rozestupy (2 metry).

Ošetřovné
-

Škola potvrzení nevydává, v současnosti rodič vyplňuje tiskopis sám na
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Distanční výuka
-

vzdělávací materiály pro předškoláky (děti v posledním ročníku MŠ) budou umístěny na Základní
škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 (zstgmpisek.cz) ,

-

konkrétně MŠ – 3./6.MŠ – Aktivity.

Nebudou li mít rodiče 3. mateřské školy k dispozici tiskárnu, mohou si vyzvednout výukové
materiály ve vstupním vestibulu 3. mateřské školy a to ve všední dny od 800 do 1130 hod., pod
nástěnkou třídy nebo po dohodě s vedoucí učitelkou N. Hovorkovou přes email: 3ms@tgmpisek.cz.

-

Nebudou li mít rodiče 6. mateřské školy k dispozici tiskárnu, mohou si vyzvednout výukové
materiály po dohodě s vedoucí učitelkou M. Stejskalovou přes email: 6ms@tgmpisek.cz

Další informace
-

o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných institucí se po dobu
uzavření škol postarají krizové školy,

-

v Písku péči zajišťuje 15. mateřská škola, Erbenova. (kontakt svobodova@zsebenese.cz)

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.
V Písku 3.3.2021

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy, v.r.

