
OMEZENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE U SÍDLIŠTĚ  

(ŽIŽKOVA ULICE 1032, ŠLUKNOV) 

OD 19. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ 

 

Vážení zákonní zástupci dětí MŠ Šluknov! 

V souvislosti se šířením infekčního onemocnění covid-19 a s jeho výskytem i u zaměstnankyně 

mateřské školy Šluknov, a s tím spojenými organizačními důvody, od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání 

omezuji provoz odloučeného pracoviště MŠ Žižkova 1032 – u sídliště. Od 19. 10. 2020 bude mateřská 

škola na tomto pracovišti uzavřena. 

Děti, zejm. pracujících zákonných zástupců, budou přijímány k předškolnímu vzdělávání na budově ve 

Svojsíkově ulici 352, a to v běžném provozu od 6:00 do 16:00 hodin. Pro děti a paní učitelky ze školky 

u sídliště zde bude vyčleněna samostatná třída, abychom minimalizovali kontakt s ostatními dětmi a 

pracovníky školy. 

V souvislosti s tímto žádám všechny rodiče, zákonné zástupce dětí naší MŠ, kteří mají možnost zajištění 

péče o dítě jinak (např. nepracují nebo čerpají rodičovskou nebo mateřskou dovolenou apod.), aby 

s ohledem na pracující rodiče a omezenou kapacitu MŠ tímto způsobem pomohli v této nelehké situaci 

k udržení provozu školky. 

Navíc upozorňuji zákonné zástupce všech předškoláků – dětí v posledním roce docházky do MŠ před 

vstupem do ZŠ – na jejich povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání jejich dítěte, a to buď formou 

pravidelné (min. 4 h) denní docházky dítěte do MŠ nebo formou (dálkového) distančního vzdělávání, 

které od 19. 10. 2020 zahajujeme pro ty, kteří se budou vzdělávat doma. Blíže viz Příloha číslo 2 

Školního řádu, kterou najdete na našich stránkách www.skolka-sluknov.cz pod záložkou DOKUMENTY, 

pod názvem Distanční vzdělávání.  

V případě omezení provozu MŠ Žižkova nevzniká zákonnému zástupci nárok na ošetřování člena 

rodiny, neboť může nadále využít náhradní péče ve Svojsíkově ulici. 

Absence dítěte v MŠ a omlouvání, možnosti stravování v době distančního vzdělávání a poplatky – viz 

samostatné dokumenty MŠ, případně se osobně informujte u ředitelky školy (+420 412 386 260). 

Předem děkujeme za spolupráci! 

 

 

 

 

 

 

 



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

zahajujeme od 19. 10. 2020 do odvolání 

 

Upozorňujeme zákonné zástupce všech předškoláků – dětí v posledním roce docházky do MŠ před 

vstupem do ZŠ – na jejich povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání jejich dítěte, a to buď formou 

pravidelné (min. 4 h) docházky dítěte do MŠ nebo formou (dálkového) distančního vzdělávání, které 

od 19. 10. 2020 zahajujeme pro ty, kteří se budou vzdělávat doma. Blíže viz Příloha číslo 2 Školního 

řádu, kterou najdete na našich stránkách www.skolka-sluknov.cz pod záložkou DOKUMENTY (Distanční 

vzdělávání).  

Materiály pro práci dítěte si: 

• V pondělí buď vytiskněte z PDF souboru zde nebo si je vyzvedněte u vchodových dveří v MŠ 

Svojsíkova 352 nebo u vchodových dveří MŠ Žižkova 1032, a to v čase 10:00-12:00 hodin. 

• Ve čtvrtek ... (pro kontrolu) je nutné zpracované materiály daného týdne odevzdat, a to opět 

na stejných místech a ve stejném čase.  

• Pokud bude distanční vzdělávání pokračovat dále, týdenní cyklus se opakuje, tj. v pondělí a ve 

čtvrtek. 

V případě požadavku na dálkové připojení přes aplikaci ZOOM tuto informaci sdělte paní učitelce ve 

třídě vašeho dítěte a sdělte e-mailovou adresu, přes kterou budeme komunikovat. V opačném případě 

považujte tuto informaci za bezpředmětnou. 

Absence dítěte v MŠ a omlouvání, možnosti stravování v době distančního vzdělávání a poplatky – viz 

samostatné dokumenty MŠ, případně se obracejte na ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky školy 

na tel. číslech +420 412 386 260 nebo +420 739 424 627, a to nejlépe ve všední dny v čase od 8:00 do 

10:00 hodin.  

Předem děkujeme za spolupráci! 

S přáním lepších dní 

              za MŠ Mgr. Jana Korečková, ředitelka 

 


