
V MŠ bude přerušen provoz od 16. 3. 2020 do odvolání 

 

na základě rozhodnutí rady Městské části Praha 22  ze dne 13. 3. 2020 bude v MŠ Pitkovice, 
Praha 10, Hlívová 303/4 přerušen provoz z důvodu zdravotní prevence a eliminace přenosu 
nákazy koronavirem od 16.3. 2020 do odvolání. 

Rada dále rozhodla, že bude zřízen příměstský tábor pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni 
ve složkách Integrovaného záchranného systému (zejména lékaře a zdravotní sestry) 
a Armády ČR. 

Služba péče o děti ve věku od 3 do 7 let bude v provozu ve všední dny od 7:00 do 17:00 
hodin. Nebude zajištěno stravování dětí, jen pitný režim. S dětmi budou paní učitelky 
z našich mateřských škol v detašovaném pracovišti MŠ V Bytovkách 803.  

V případě volné kapacity si zřizovatel vyhrazuje právo rozhodnout o umístění i jiných dětí 
podle individuálního posouzení naléhavosti.  

Zákonní zástupci, kterých se tato situace týká, vyplní registrační formulář, který je ke stažení 
na webových stránkách MČ Praha 22. Registrační formulář na příměstský tábor  vč. 
požadovaných příloh zasílejte naskenovaný s podpisem rodiče vždy na tyto oba e-maily: 
radovan.koutsky@praha22.cz a kacenka.vagnerova@volny.cz. 

V případě dětí, které nenavštěvují MŠ zřízenou MČ Praha 22, ale mají trvalý pobyt na území 
Prahy 22 a splňují výše uvedenou podmínku zaměstnání rodiče je nutné  Potvrzení lékaře 
o zdravotní způsobilosti dítěte a o povinném očkování. 

 Rada se rozhodla poskytnout rodičům zaměstnaným ve zdravotnictví nebo bezpečnostních 
složkách státu tuto možnost, aby mohla k lepšímu zvládnutí pandemie nemoci COVID -19. 
Prosíme občany, aby této možnosti nezneužívali a byli solidární s těmi rodiči, jejichž pracovní 
nasazení potřebujeme ke zdárnému zvládnutí situace. Děkujeme. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informace k čerpání OČR 

Zákonný zástupce nemusí chodit kvůli žádosti o ošetřovné osobně, neboť mu může být 
vyplněný formulář zaslán elektronicky. Po ukončení čerpání ošetřovného je nutné se dostavit 
do MŠ, kde mu bude vydán vyplněný originál ošetřovného opatřený razítkem a podpisy. 
Zákonní zástupci, kteří budou čerpat OČR, si zažádají elektronicky na email: 
reditelka@mspitkovice.cz 

 

 

V Praze dne 13.03.2020                                                         Mgr. Bc. Vlasta Zdobinská  

                                                                                                              ředitelka školy 


