
INFORMACE NA  WEB 

Výzva rodičům. 

Na základě předběžného rozhodnutí Rady MČ Prahy 4 o opětovném otevření MŠ od 25. 5. 2020, se 
obracíme na naše rodiče o sdělení potřebných informací k naplánování otevření a organizaci naši 
mateřské školy. Konkrétní podmínky provozu mateřských škol (režim nošení roušek, hygienická 
opatření a předpisy, povolené počty dětí ve třídě, organizace provozu, provoz školních kuchyní a 
stravování, apod.), budou stanoveny po obdržení pokynů od ministerstev zdravotnictví a školství, což 
by mělo být do konce dubna.  
 
Rada MČ Prahy 4 po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 
souhlasila s jejich prázdninovým provozem, a to od 1. do 31. července 2020. To znamená, že naše školka 
bude otevřena v omezeném režimu od 25. 5. do 31.7. 2020. Upozorňujeme, že provoz je určen 
přednostně pro pracující zákonné zástupce. Pokud bude omezen počet dětí, rozhoduje pořadí 
přihlášení. Vzhledem k dané situaci je důležité, aby rodiče zvážili nutnost navštěvování školky.    
 
Srpnový provoz ve vybraných mateřských školách bude upraven podle vývoje epidemiologické situace.  
Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na  www.praha4.cz ,  na  www.msnazvonicce.cz . 
Prosíme, ve vlastním zájmu bedlivě sledujte další aktuální informace. Děkujeme. 
 
Na základě výše uvedených informací prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili zájem o návštěvu svého 
dítěte ve školce. Péče o Vaše dítě bude umožněna na základě podpisu bezinfekčnosti v den přijetí dítěte 
do provozu mateřské školy.  
Zájem hlaste odděleně na termíny:    25. 5.   –  30. 6. 2020 

  1. 7.    -   31. 7. 2020 
 
Zájem hlaste formou sms na mobilních číslech jednotlivých tříd naši MŠ: 

➢ 1. třída    735  750  198 
➢ 2. třída    735  750  199 
➢ 3. třída    735  750  200 
➢ 4. třída    735  750  201 
➢ 5. třída    725  769  056 

 
Prosíme, napište sms na výše uvedená čísla ve tvaru: 
 

Jméno a příjmení dítěte 
25. 5.- 30.6. ANO  nebo  NE,       1.7. – 31.7.  ANO  nebo  NE. 

 
Prosíme, dodržte stručnost sms pro snadnou orientaci učitelek, které zpracují Vaše údaje potřebné 
k organizaci provozu školky. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.  
 
Přejeme Vám a Vašim rodinám mnoho zdraví. Vaše mateřská škola 
 
Zveřejněno 24.4.2020  

http://www.praha4.cz/
http://www.msnazvonicce.cz/

