Vážení rodiče,
od 10.5.2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti, bez omezení počtu ve třídě, bez testování
dětí a bez roušek dětí.
Všichni zaměstnanci přítomní na pracovišti MŠ se budou testovat povinně jedenkrát
v pracovním týdnu.
Žádáme rodiče dětí, jejichž děti v pondělí do MŠ nastoupí, aby nahlásili předem děti
k docházce a stravování, a to nejpozději do 7.5.2021 do 8 hodin.
Prosím, pište na email vedoucí školní jídelny jidelna@skupysoupala.cz s uvedením školy (MŠ
J.Skupy nebo MŠ J.Šoupala), jména dítěte, třídy a nahlášení stravování (polodenní,
celodenní).
Stále platí protiepidemiologická opatření:
•

Vstup do školky pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy

•

Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě doprovod

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V souvislosti s epidemií koronaviru a na základě nařízení vlády došlo k dočasnému přerušení
provozu mateřské školy s účinností od 1. 3. 2021 do 11.4.2021.
Na základě tohoto rozhodnutí ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
§123 (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č.14/2005 Sb., § 3 a 6 o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovila měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání takto:
Pro kalendářní měsíc březen 2021 - MŠ byla po celý měsíc březen uzavřena, úplata za
předškolní vzdělávání nebude vybírána.
BŘEZEN 2021
stanovená výše úplaty činí 0,- Kč
Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, byla mu odpovídající
výše vratku úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem (pokud si zákonný
zástupce požádal) nebo převedena do dalšího měsíce.
DUBEN 2021
stanovená výše úplaty činí:
děti s povinnou předškolní docházkou 0,- Kč,
děti vybraných profesí IZS 400,- Kč,
ostatní děti 0,- Kč

Od 12.4.2021 v 1. fázi otevírání škol byla mateřská škola otevřena pouze pro děti s povinnou
předškolní docházkou - tyto děti úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. MŠ byla také
otevřena pro děti zaměstnanců vybraných profesí IZS. Na děti IZS, přítomné v MŠ v měsíci
dubnu, se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
Vybrané profese jsou specifikovány v mimořádném opatření MZd a v manuálu „Provoz škol
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19“ ze dne 6.4.2021.
Pro kalendářní měsíc duben 2021, v němž nebyl přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty stanovena v plné výši pro děti IZS.
Ostatní děti, kterým nebyla umožněna osobní přítomnost v MŠ úplatu za předškolní
vzdělávání neplatí. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude
mu odpovídající výše vratku úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem
(pokud si zákonný zástupce požádá) nebo převedena do dalšího měsíce.
KVĚTEN 2021
stanovená výše úplaty činí:
děti s povinnou předškolní docházkou 0,- Kč,
děti vybraných profesí IZS 400,- Kč,
ostatní děti 400,- Kč
Pro kalendářní měsíc květen 2021, v němž nebyl přerušen provoz mateřské školy po dobu
delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty stanovena v plné výši pro všechny děti MŠ
(znovuotevření MŠ pro všechny děti od 10.5.2021).
Výše úplaty za měsíc ČERVEN 2021 se nemění, je stanovena na 400,- Kč, v ČERVENCI je úplata
taktéž stanovena na 400,- Kč., v SRPNU je provoz zcela přerušen, proto úplatu nevybíráme.

Vážení rodiče,
všechny informace jsou i pro nás nové a stále přicházejí další. I my se s nimi postupně
seznamujeme. Budeme se snažit o to, abychom vytvořili pro Vaše děti co nejbezpečnější
prostředí, které se řídí vydanými manuály MŠMT a informacemi MZd.

V Ostravě, dne 5.5.2021

Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ

