
    

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace 

Informace pro rodiče – provoz MŠ od 12.4.2021 
 

S účinností od 12. dubna 2021 do odvolání mimořádného opatření je umožněna docházka do 

mateřských škol těmto dětem: 

1) předškolákům = dětem s povinnou předškolní docházkou 

2) všem dětem z logopedických tříd = dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

3) všem dětem rodičů vybraných profesí, kterými jsou 

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá,  

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o 

zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

o příslušníci ozbrojených sil, 

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

o zaměstnanci sociálních služeb uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 

o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

 

V souvislosti se znovuotevřením MŠ od 12.4.2021 Vás prosíme, abyste přihlásili své dítě 

k docházce do MŠ nejpozději do pátku 9.4.2021 na mail své mateřské školy 

 MŠ Za Školou - zastupkyne.zaskolou@seznam.cz 

 MŠ Tylova – mstylova@seznam.cz 

 MŠ U Zámku – ms.u-zamku@seznam.cz 

 MŠ Tarnavova – ms.tarnavova@seznam.cz 

Další informace: 

 děti budou rozděleny do tříd s maximálním počtem 15 dětí ve třídě  

 z důvodu minimalizace kontaktů plánujeme rozdělení dětí do tříd s provozem 6:00–15:30 hod 

nebo 7:00-16:30 hod (samozřejmě, že pobyt dítěte v MŠ není touto dobou omezen a využívat 

můžete celou provozní dobu MŠ tzn. 6:00-16:30 hod) 

 přihlašujte a odhlašujte děti k docházce do MŠ včas (nejlépe den dopředu) 

 do MŠ přivádějte pouze zdravé děti, bez příznaků onemocnění, 

 děti nemusí mít v mateřské škole roušku ani respirátor, 

 doprovázející osoby musí mít nasazený respirátor po celou dobu přítomnosti v MŠ,  

 počet osob doprovázejících dítě do MŠ je vhodné omezit – nejlépe dítě + 1 doprovázející osoba 

 doprovázející osoby se mohou zdržovat v budově MŠ pouze nezbytně nutnou dobu, 

 dodržujte všechna hygienická opatření,  

 sledujte průběžně informace na www.mszaskolou.cz 

 prostudujte si následující informační odkazy pro rodiče 

 Video k testování zde 

 Informační leták k testování dětí zde 

 Informační leták pro rodiče – zde 
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