
INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU 

 

Vážení rodiče, 

na základě usnesení Rady MČ Praha 2 č. 274 dojde k obnovení provozu mateřských škol 
zřizovaných městskou částí Praha 2 od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 v omezeném režimu v 
souladu s  § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přičemž provoz 
mateřských škol bude probíhat od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.  

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 nebude realizovat noční provoz. 
Úplata za vzdělávání v mateřských školách bude dětem, které nebudou 
mateřské školy navštěvovat, prominuta a poskytování předškolního vzdělávání bude 
probíhat v závislosti na organizačních a technických možnostech jednotlivých mateřských 
škol. 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí dojde k některým organizačním změnám: 

 Do mateřské školy dochází primárně děti rodičů, kteří to nezbytně potřebují. 
 Děti dochází dle předem nahlášené docházky a během celého provozu nebude 

možné zvažovat dodatečné přihlášení. 
 Děti s náznakem nemoci nebudou akceptovány. 
 Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry, do šatny smí současně pouze 3 děti 

s doprovodem. 
 Při příchodu do MŠ předá rodič vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení 

na stránkách školy). 
 Všem osobám při vstupu do MŠ bude změřena teplota a provedena dezinfekce 

rukou. Není žádoucí, aby se při vyzvedávání střídalo více osob. 
 Po převlečení a umytí rukou předají rodiče dítě učitelce při dodržení bezpečné 

vzdálenosti, do třídy nevstupují. 
 Ve vnitřních prostorách školy nosí rodiče roušku. 
 Příchod do MŠ je stanoven od 7:30 do 8:15 hod.  
 Odchod z MŠ je stanoven – po obědě v čase od 12:30 do 13:00 hod a vyzvedávání 

odpoledne od 15:00 do 16:30 hod. 
 Příchody a odchody budou striktně dodržovány, protože škola nemá jinou možnost 

organizačního zajištění!  
 Většinu dne budeme trávit venku, vybavte děti dostatečným a vhodným oblečením 

na ven, ale také dovnitř (děti se budou po příchodu do MŠ vždy převlékat). 

 

Během celé doby budeme dbát na zvýšenou hygienu, abychom ochránili děti i všechny 

zaměstnance. 

Děkujeme za pochopení, spolupráci a součinnost 

Jana Novotná, ředitelka školy 


