Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
sděluji Vám, že Rada města Teplice na své schůzi konané dnes, 16. 3. 2020 od 16 hodin,
rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15.
března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření,
ad 1 o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a
to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova
1454, Teplice,
ad 2 o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let,
a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech
2386.
s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných
statutárním městem Teplice. V této souvislosti prosím informujte zákonné zástupce dětí.
Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou
nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o
děti/žáky, informujte zákonného zástupce dítěte/žáka, který je zaměstnancem:
- bezpečnostních sborů,
- obecní policie,
- poskytovatelů zdravotních služeb,
- orgánů ochrany veřejného zdraví,
- příslušníkem ozbrojených sil
- a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení
a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve
třídě/oddělení.
Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.
Kontakty:
název školy
Základní škola s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, Teplice, Na
Stínadlech 2386
Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená
2869, Teplice
Mateřská škola, Hlávkova 1454,
Teplice

S pozdravem

Bc. Jarmila Svobodová
vedoucí odboru školství
Statutární město Teplice
Telefon: 417 510 430
E-mail: svobodovaj@teplice.cz
Web: http://www.teplice.cz

jméno ředitele školy

telefon

e-mailová adresa školy

Mgr. Irena Eisnerová

417 539 586 info@zsnastinadlech.cz

Jana Kosinská

417 537 322 ms.zelena@raz-dva.cz

Mgr. Hana Syblíková

417 563 869 hlavkovams@seznam.cz

