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Věc: Informace pro rodiče 

 

Vážení zákonní zástupci dětí,  

 

v souvislosti se současnou pandemií viru Covid-19 poklesl zájem rodičů o provoz Mateřských školy 

zřizované městskou částí Praha-Libuš na minimum. Zároveň je velice složité chránit zdraví 

zaměstnanců mateřské školy. 

S účinností od 18. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání dochází na základě souhlasu Rady městské části 

Praha-Libuš a rozhodnutí ředitelek jednotlivých zřízených mateřských škol k přerušení provozu všech 

mateřských škol a jejich školních jídelen na základě vyhodnocení aktuálního situace zájmu o provoz 

těchto mateřských škol paní ředitelkami těchto škol na základě závažných důvodů, které z organizačních 

a technických příčin znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, a to v souladu s odst. 2 §3 

Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.      

 

Na základě přerušení provozu mateřských škol mají zákonní zástupci dětí navštěvujících tyto 

mateřské školy nárok požádat o dávku ČSSZ – tzv. ošetřovné.  Žádosti o ošetřovné zákonnému 

zástupci v tomto případě vystavuje přímo mateřská škola, potvrzuje jej zaměstnavatel, který 

je předává na ČSSZ. 

Rodiče dětí pracujících v rámci integrovaného záchranného systému (viz definice v Informaci MŠMT 

v příloze) v souladu s Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, 

uplatňují nárok na péči o děti v době uzavření mateřských škol u svého zaměstnavatele. Uvádějí jméno 

dítěte, adresu svého pracoviště nebo adresu svého pobytu a informace o směnách. Zaměstnavatel předá 

seznam dětí krajskému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy. Krajský úřad na základě blízkosti k místu 

práce/ pobytu určí mateřskou školu na území hl. m. Prahy, která bude pro skupiny dětí od 3 do 10 let 

z těchto seznamů zajišťovat hlídání.  

 



 

 

 

 

V případě, že pominou důvody, proč jste ztratili zájem o docházku vašeho dítěte do mateřské školy, 

prosím informujte písemně ředitelku mateřské školy formou mailové zprávy.  

Informace o zájmu rodičů budou vyhodnocovány paní ředitelkou a zřizovatelem mateřské školy 

MČ Praha-Libuš. K obnovení provozu konkrétní mateřské školy dojde až na základě souhlasu městské 

části Praha-Libuš na základě opětovného vyhodnocení situace ve všech zřizovaných mateřských školách 

městkou částí Praha-Libuš.  

O obnovení provozu mateřské školy budete informováni na webových stránkách mateřské školy 

a na webových stránkách městské části www.praha-libus.cz.                  

 

Přílohy:  

- Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření 

 

- Informace MŠMT k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů  

  vybraných profesí 

 

Rozdělovník:  

- Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

- Mateřská škola Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

- Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, 

- Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice, 

 

 

 S pozdravem 

  

 

 

            v. r. 

                   Ing. Šárka Fruncová Vlčková 

                                                                                              vedoucí odboru správního a školství  

                                                                                                               ÚMČ Praha-Libuš 

 

        

 

 


