
Vážení rodiče, 
 
k dnešnímu dni platí, že by se základní školy měly otevřít v pondělí 25. května 2020 a ke 
stejnému dni by se otevřela naše mateřská škola. 
Je pro nás důležité zajistit takový provoz mateřské školy, který neohrozí zdraví vašich dětí, ani 
našich zaměstnanců.  
Již dnes se dá dovodit, že mateřská škola nebude fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme  
k zajištění znovuotevření na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo 
Ministerstva zdravotnictví, které slíbily, že jej do konce dubna vytvoří. Na jeho základě budou 
řešeny podmínky jako např. dezinfekce a hygiena prostor a povrchů, používání ochranných 
pomůcek, zřejmě také snížený počet dětí ve třídách, organizace stravování, systém docházky 
dětí - předávání a vyzvedávání dětí, ochrana rizikových skupin zaměstnanců a ochrana 
rizikových skupin dětí a rizikových rodinných příslušníků dětí sdílejících s nimi společnou 
domácnost. V jednání je i dokládání čestného prohlášení zákonných zástupců o tom, že dítě 
ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny.  
 
Před znovuotevřením mateřských škol bude přihlédnuto i k technickým (např. zajištění 
izolační místnosti v případě výskytu nákazy) a personálním možnostem každé mateřské školy. 
Znovuotevření bude projednáno se zřizovatelem a není vyloučeno, že naše mateřská škola 
bude mít vlastní metodiku provozu. 
 
Naše mateřská škola na začátku května provede průzkum zájmu o znovuotevření školky 
prostřednictvím dotazníku. Rozumíme tomu, že již potřebujete čas i prostor věnovat se svému 
zaměstnání, že děti se těší na své kamarády a paní učitelky, ale na prvním místě je zde zdraví. 
Prosíme Vás, abyste již nyní zvážili, zda své děti do MŠ pošlete. Pokud by se přihlásilo více dětí, 
než bude naše mateřská škola schopna přijmout, muselo by být přistoupeno ke stanovení 
kritérií.  
 
Veškeré informace se dozvíte včas, prosím sledujte naše webové stránky a ÚMČ Praha 22. 
Školné a stravné za měsíc květen zatím neplaťte. Vyčkejte na pokyny naše pokyny. 
 
Závěrem ještě informace k prázdninového provozu. Školka bude otevřená do 14. 8. 2020 
a veškeré informace k „letnímu provozu“ najdete rovněž na webových stránkách. Prosím, 
v případě otázek a potřeby konzultací volejte paní ředitelku. 
 


