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DŮLEŽITÉ INFORMACE K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

(od 1. března 2021 do odvolání) 

 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV 

Vážení rodiče! 

Tímto Vám oznamuji, že na základě vládního rozhodnutí ze dne 26. 02. 2021 je provoz Mateřské školy 

Šluknov, příspěvková organizace od 01. 03. 2021 do odvolání uzavřen. 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

Distanční vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou zahajujeme po „jarních prázdninách“, tj. 

v pondělí 8. 3. 2021 do odvolání, a to podle pravidel nastavených v příloze školního řádu MŠ č. 2 – 

Distanční vzdělávání: https://www.skolka-sluknov.cz/cz/dokumenty-distancni-vzdelavani.html 

(www.skolka-sluknov.cz – záložka „Dokumenty“ – „Distanční vzdělávání“.) 

Změna!!!  Vzhledem k faktu, že řada dětí má doma staršího sourozence, který v dopoledních hodinách 

pracuje na počítači, mnoho dětí má přístup k technice značně omezen. Rozhodli jsme se, že Vám video 

předem natočíme a uložíme na něj odkaz na webové stránky školy www.skolka-sluknov.cz. Bude tedy 

na Vás, kdy si video spustíte a prohlédnete.  

Stručně k organizaci distančního vzdělávání: 

• Každé pondělí 10-12 hodin – získání materiálu k týdenní práci dítěte osobně v MŠ, příp. na 

webu MŠ: www.skolka-sluknov.cz  (Pokud je to možné, použijte složku z webu MŠ. Pracovní 

listy lze překreslit nebo vytisknout.) 

• Každou středu od 10 hodin – bude vyvěšen odkaz na video, které se vztahuje k materiálům 

získaným v pondělí. 

• Každý čtvrtek – odevzdávejte materiály do MŠ ke kontrole, evidenci, příp. následné konzultaci. 

Lze naskenovat a zaslat e-mailem: distancni.vyuka@skolka-sluknov.cz nebo vhodit do schránky 

MŠ, a to s viditelným označením (jméno a příjmení dítěte, třída + datum odevzdání). 

 

V záložce „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ najdete podrobné informace, jak s dítětem pracovat, jak 

spolupracovat s MŠ apod. (Odkaz – viz výše.) 
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ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní částka úplaty činí 400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021. 

V přerušeném provozu MŠ pak 100,- Kč za každý týden, v němž bylo alespoň 1 den poskytováno 

předškolní vzdělávání. Tj. pokud je provoz MŠ přerušen (celá MŠ je uzavřena po celý týden a dále... pak 

se za daný týden úplata nehradí. 

Bližší informace najdete v dokumentu „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

dítěte v mateřské škole – směrnice č. 5/2017“, vč. dodatků na webu MŠ www.skolka-sluknov.cz – 

záložka dokumenty – školní řád – směrnice ke stanovení výše úplaty... (v dokumentech ke stažení). 

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC, VE KTERÉM 

BYLO UZAVŘENO VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ (ŠKOLA) NEBO JEHO ČÁST 

Podrobné informace najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení a v samostatném 

článku MŠ pod názvem „Žádost o ošetřovné“. Informace k žádosti o ošetřovné najdete zde:  

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m 

 

Ve Šluknově 27. 02. 2021                                  Mgr. Bc. Jana Korečková 

ředitelka školy 
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