Otevření mateřské školy ZŠ a MŠ Tovačov
V souladu s usnesením vlády České republiky a na základě rozhodnutí hejtmana Olomouckého
kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 22. 3. 2021 č. 10/2021 bude
mateřská škola ZŠ a MŠ Tovačov s platností od 25. 3. 2021 zajišťovat nezbytnou péči o děti ve
věku od 2 do 6 let, jejichž 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.
Sídlo mateřské školy
Kpt. Jaroše 567, 751 01 Tovačov
Kontakty
e-mail: ms@zstovacov.cz
Tel.: 732 425 406
Web: www.zstovacov.cz
Provozní doba mateřské školy
Pondělí – pátek
6.30 – 16.00 hodin
Přihlášení dítěte do mateřské školy
Zákonný zástupce zašle co nejdříve na e-mailovou adresu ms@zstovacov.cz oskenovaný
zápisní lístek a čestné prohlášení.
Nástup dítěte do mateřské školy
Při prvním nástupu dítěte do mateřské školy odevzdá zákonný zástupce podepsaný originál
vyplněného zápisního lístku a podepsaný originál čestného prohlášení.
Bez těchto dokumentů nebude dítě do mateřské školy přijato.
Stravování dětí
Celodenní stravování dětí zapsaných do mateřské školy bude zajištěno prostřednictvím školní
jídelní ZŠ a MŠ Tovačov.
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Ostatní ustanovení:
 Děti nemusí v době své přítomnosti v mateřské škole nosit roušky.
 V mateřské škole platí zpřísněná hygienická pravidla.
 Ve všech ostatních bodech se provoz mateřské školy řídí platnými ustanoveními pro
předškolní vzdělávání, provozním a školním řádem zveřejněným na webových stránkách
školy, platnými protiepidemickými nařízeními.
V Tovačově dne 22. 3. 2021

Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy
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