Mateřská škola Beroun. Tovární 44
Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020

Vážení rodiče,
s ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a po projednání se zřizovatelem
jsem rozhodla

v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy Beroun, Tovární 44 s účinností
od 17. 3. 2020 na dobu neurčitou.

Rada města Beroun dne 13. 3. 2020 souhlasila v souvislosti s mimořádnou situací šíření virového onemocnění
s dočasným přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městem Beroun s účinností od 17. 3. 2020 do
odvolání, s výjimkou MŠ Pod Homolkou 1601, Beroun, která bude otevřena pro děti zaměstnanců složek
integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců a poskytovatelů
pečovatelských služeb a jejich zaměstnanců poskytujících pečovatelskou službu, kteří mají trvalý pobyt nebo
vykonávají práci na území města Beroun.
Důvodem jsou závažné organizační příčiny v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.
Pro rodiče dětí, které budou navštěvovat MŠ Pod Homolkou, platí následující pokyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bez potvrzení zaměstnavatele, a to IZS nebo poskytovatelů zdravotních a pečovatelských služeb a jejich
zaměstnanců, nebude dítě přijato.
Dále rodič musí doložit vyplněnou přihlášku (ke stažení na internetu www.mspodhomolkou.cz).
Vzhledem k náročnosti zajištění organizace školý a stravování je potřeba oznámit docházku dítěte vždy
den předem, a to nejpozději do 17.00 hod.
Rozpis dětí do tříd bude umístěn na nástěnné tabuli v areálu školy.
Mateřská škola bude otevřena od 7.00 do 17.00 hod.
Maximální kapacita dětí ve třídě je 15.
Platbu za docházku dítěte do mateřské školy (školné 27 Kč a stravné 38 Kč) budou rodiče platit průběžně
po dohodě s vedoucí stravování pí Košlíkovou, tel. 311 621 769.
Při vstupu do mateřské školy žádáme rodiče, aby použili ochranné pomůcky, pokud je to možné.
Po uplynutí lhůty dočasného přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Beroun pomine i
zavedení těchto mimořádných opatření.

Kontakt pro poskytnutí informací:
ředitelka školy: Mgr. Jitka Haklová, tel: 311 621 769, 311 623 017, mobil +420 721 127 758.
mail: mspodhomolkou(5)seznam.cz - vždy uvést předmět „Přihláška".
Přihláška je ke stažení na webu : mspodhomolkou.cz

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

V Berouně dne 16. 3. 2020

Hana Štětková, ředitelka školy
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