
MŠ „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace

INFORMACE K PROVOZU 
od 27. února 2021 do 21. března 2021

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci,
dne 27.2.2021 jsem obdržela do datové schránky informaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala
krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní
přítomnost:  dětí v mateřské škole od 27. února 2021 do 21. března 2021. 

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem 
bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných
profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a
školských zařízeních,( viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021) 
 zákonní zástupci jsou:  zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

 zaměstnanci obecní policie, 
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci  uvedení  v  § 115 odst.  1 a další  zaměstnanci  v  sociálních službách

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální  pracovníci  zařazení  k  výkonu  sociální  práce  na  krajských  a  obecních

úřadech podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, 

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 zaměstnanci  České  správy  sociálního  zabezpečení  a  okresních  správ  sociálního

zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
 příslušníky ozbrojených sil,



 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského

zařízení,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování, 
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce

prvku kritické infrastruktury, 
 zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo

žáky určené školy nebo školského zařízení, 
V této souvislosti upozorňuji, že „určenou školou“ se stává škola pouze na základě
přijetí krizového opatření vyhlášeného vládou ČR a následně Rozhodnutím hejtmana
Libereckého kraje – tím škola získává toto postavení.
Vybranou mateřskou školou se stává:  ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, která  bude nově
poskytovat péči pro děti předškolního věku. 

Ošetřovné: zde najdete bližší informace o ošetřovném 
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Pevně věříme, že se s Vašimi dětmi brzy 
uvidíme.

Bc. Ladislava Sehnoutková, ředitelka MŠ Beruška

v Liberci, dne 27. února 2021


