Informace pro zákonné zástupce v mimořádné situaci
1. Základní informace
Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo ze zasedání Bezpečnostní rady státu, jsou od středy 11.
března 2020 zavřeny všechny základní školy do odvolání.
MČ Praha 5 jako zřizovatel doporučila uzavření mateřských škol od 17. 3 2020 také do odvolání.
Ministerstvo Zdravotnictví ČR vydalo dne 10. 3. 2020 mimořádné opatření a zákaz osobní
přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
MŠ Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629
Provoz MŠ je UZAVŘEN OD 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ.
Veškeré aktuální informace jsou na webových stránkách MŠ: www.mszelmost.cz
K případným dotazům využijte email: mszelmost@centrum.cz
nebo tel: 606 176 275 (po - pá 10.00 – 14.00 hodin)
Na webových stránkách si můžete stáhnout a vytisknout námi potvrzenou Žádost o ošetřovné,
kterou vypíšete a odevzdáte Vašemu zaměstnavateli.
MČ Praha 5 – provoz úřadu je omezen na minimum, dle potřeby je svoláván Krizový štáb, přijímá
opatření a veškeré důležité informace zveřejňuje na webových stránkách www.praha5.cz a také
prostřednictvím facebooku https://www.facebook.com/mcpraha5/
Všechny informace týkající se provozu úřadu získáte na tel.: 257 000 555 (pondělí – pátek 8-20 hodin)

2. ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:
Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti
koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytemcinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro
občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.ht
ml
Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
školského/dětského zařízení (školy) najdete zde.
Informace MPSV jsou k dispozici zde.
Informace týkající se koronaviru COVID-19 – pro Prahu 5:
infolinka VIC Praha 5 739 310 119 (pondělí – pátek 8-20 hodin)
Aktuální souhrnné zprávy pro ČR:
https://special.novinky.cz/covid-19/

