Z Á K L A D N Í Š KO L A WA L D O R F S KÁ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Č E S K É B U D Ě J O V I C E O . P. S .

Věc: Oznámení o ředitelském volnu
Vážení rodiče,
potvrzujeme Vám předběžnou informaci o ředitelském volnu.

Ředitelka školy po projednání se správní radou vyhlašuje
ředitelské volno od středy 30. 11. do pátku 2. 12. 2011, tj. 3 dny
z důvodu, že naše školské zařízení musí být dočasně uzavřeno.
Tyto dny potřebujeme na organizaci přesunu školy do náhradních prostor.
Pokud je to ve Vašich možnostech, žádáme Vás, abyste se v těchto dnech o děti
postarali.
Pokud z tohoto důvodu budete muset zůstat s dítětem mladším 10ti let doma, náleží
Vám na tyto dny Nárok na ošetřovné. V tomto případě si ve škole vyzvednete ve
dvou vyhotoveních tiskopis ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10TI
LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) v naší
mateřské škole na Rudolfově u p. Evy Jírovcové. Rodič jako zaměstnanec doplní část
B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel vyplní v
tiskopise, v rubrice "Záznamy zaměstnavatele", které dny v průběhu potřeby
ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění
nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o dávku
nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné OSSZ.
V případě, že není ve Vašich silách se o dítě v uvedených dnech postarat, je škola
připravena zorganizovat náhradní program. Potřebujeme od Vás ovšem obratem
závaznou informaci, zda Vaše dítě bude nebo nebude ve škole (třídním učitelů nebo emailem na vlckova@waldorfcb.cz či na tel. 725 071 245). V pondělí jsme tuto
informaci od všech dětí nedostali.
Třídní učitelé mají nejpozději během úterý 29. 11. za úkol kontaktovat rodiče dětí,
které podle návratek přijdou během ředitelského volna do školy, a zjistit od nich čas
příchodu a odchodu.
Děkujeme Vám za podporu a velkorysé nabídky pomoci. Velmi si toho vážíme.
Mgr. Milena Vlčková
ředitelka školy
České Budějovice, 29. 11. 2011
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