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Č.j.: 2020 / 20                                                             Dne 13. března 2020 
 
Věc: OZNÁMENÍ zákonným zástupcům  

 
OPATŘENÍ v době vyhlášení stavu nouze v ČR 

 

Vážení rodiče, 

na základě dnešního jednání se zřizovatelem a jeho doporučením v rámci mimořádně 

svolané schůzky pro všechny mateřské školy v oblasti Prahy 4 vám sděluji, že s platností        

od pondělí 16.3.2020 do odvolání stavu nouze vydaným MZ se uzavírá:  

• 5. třída BERUŠKY na Nedvědově nám. V pondělí 16.3.2020 ráno od 7:30 do 8:30 

hodin bude třída na Nedvědově nám. otevřená pro ty, kteří si sem mohou dojít 

vyzvednout pytle s věcmi, aby si je převezli Na Zvoničku, kde jejich děti budou 

navštěvovat 1. třídu SLUNÍČEK (tel. 735 750 198).  

• 4. třída KYTIČKY v MŠ Na Zvoničce, kde děti budou navštěvovat 3. třídu LIŠTIČEK 

(tel. 735 750 200). 

• děti ze 2. třídy JABLÍČEK, které byly již tento týden rozděleny z provozních důvodů a 

docházely do 4. třídy KYTIČEK, budou nyní ve 3. třídě LIŠTIČEK.    

 

Současně chceme požádat všechny zákonné zástupce (zvláště ty, jejichž děti nyní MŠ 

nenavštěvují), zda by nám mohli předem včas sdělit informaci o plánovaném návratu jejich 

dítěte do provozu MŠ, nejlépe alespoň 24 hodin předem nebo vždy do konce pracovního týdne 

(abychom mohli naplánovat jídelníček na další týden) formou sms na telefon 735 750 197 

nebo na email msnazvonicce@volny.cz. Taková informace nám pomůže ekonomicky a 

hospodárně objednat potřebné suroviny k zabezpečení stravování vašich dětí. 

 

Shrnutí:  

Děti, které jsou zcela zdravé, nebyly vystaveny možnosti nákazy, jejichž rodina nejeví žádné 

příznaky virového onemocnění a pracující rodiče těchto dětí nutně potřebují využívat provoz 

mateřské školy, mohou své děti přivádět do 1. třídy SLUNÍČKA nebo 3. třídy LIŠTIČKY v MŠ 

Na Zvoničce. Omlouvat své děti můžete na obvyklých telefonech do otevřených tříd (viz výše). 

 

V příloze ještě zasílám doplňující informace. Děkuji v zájmu zdraví nás všech. 

 
 
Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 
        ředitelka školy 
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Příloha k dopisu ze dne 13.3.2020, čj. 2020/20 

 

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr  
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