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V Jindřichově dne 17. 2. 2021 

 

Vážení rodiče, 
 
ve středu byl potvrzen pozitivní test pracovnice školní kuchyně. Z tohoto důvodu došlo 
k projednání vzniklé situace se zřizovatelem a byla stanovena tato opatření: 
 
V pondělí 22. 2. 2021 nebude otevřen provoz školní kuchyně, školní družiny, 1. a 2. ročníku 
základní školy. 
 
V pondělí 22. 2. 2021 bude otevřen provoz v MŠ Jindřichově a v MŠ Vysoké za stanovení 
těchto epidemiologických opatření (na které jste byli při přihlašování dětí k tomuto provozu 
upozorněni v telefonickém rozhovoru ve čtvrtek 18. 2. 2021): 
 
Děti budou v zařízení mateřské školy nosit roušky (žádné jiné náhradní řešení). Toto 
opatření bylo přijato z důvodu špatné epidemiologické situace v obci Jindřichov a okolí. Po 
zmírnění dané situace se opatření upraví. Při ranním příchodu do zařízení bude dítěti 
změřena tělesná teplota a provedena dezinfekce rukou. Při zjištění teploty nad 37 °C nebude 
dítě do kolektivu přijato.  
Žádáme Vás, aby dítě nebylo přihlášeno k docházce, pokud se v bydlišti dítěte vyskytne u 
ostatních členů domácnosti virové onemocnění. 
 
Po projednání možnosti dovozu stravy s KHS v Bruntále domluvil pan starosta Martin 
Korduliak dovoz stravy z náhradního pracoviště – ZŠ a MŠ Třemešná. 
Trvá povinnost odhlášení stravy rodičem do 12.00 hodin (den předem př. v úterý do 12.00 
hodin odhlašuji stravu na středu). Odhlášení docházky a stravy bude probíhat telefonicky 
na tel.: 602 462 822. 
 
Pro děti předškolního vzdělávání platí, že pokud nebudou navštěvovat mateřskou školu, 
budou se vzdělávat distančně dle materiálů zveřejněných na stránkách mateřských škol.  
 
Tato opatření byla projednána se zřizovatelem. Nové informace ohledně otevření dalších 
pracovišť budou zveřejněny na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy 
Jindřichov. 
 
 
Děkuji za spolupráci a pochopení vzniklé situace. 
Mgr. Zlata Steuerová, MBA 
ředitelka  

http://www.zsjindrichov.cz/

