
                                                        

          

V Praze dne 24. 3.2020 

Vážení rodiče,  

děkuji za Vaše reakce, mnohá slova podpory a pochopení. Několik z Vás se dotazovalo mimo 

jiné na to, proč jsem v posledním dopise odkazovala na karanténu, když vláda svým nařízením 

mateřské školy neuzavřela. Ano, vláda skutečně tento krok ponechala na úvaze jednotlivých 

zřizovatelů. Velmi pečlivě jsme zvažovali, zda v provozu pokračovat, nebo ne. Zohlednili jsme 

především hledisko epidemiologické, kdy dětský kolektiv je k šíření nákaz velmi náchylný, ve 

školce se hojně vyskytují a setkávají i dospělí a současně byl na našem území tristní nedostatek 

ochranných pomůcek. Dále jsme zjišťovali zájem jednotlivých rodičů o pokračování 

v docházce, který byl zcela minimální. Oproti tomu riziko šíření nákazy bylo a dosud je značné. 

Za dané situace bylo uzavření provozu jediným možným racionálním krokem a došlo k němu 

v přímé souvislosti s pandemií koronaviru, nařízeními vlády a z nich vyplývajícího jednání 

většiny obyvatel.  

S ohledem na vyhodnocení aktuálního dění, prognózy dalšího vývoje a informace, které během 

včerejšího dne zazněly ze strany vlády, předpokládám, že plný provoz mateřské školy i všech 

dětských skupin obnovíme od 1. 6. 2020.  

Pokud jde o školné, nebudeme požadovat žádnou úhradu za měsíce duben a květen 2020. 

Školné zaplacené za měsíc březen s ohledem na již dříve uvedené vracet nebudeme. Úhrady 

zaplacené na duben 2020 budou zaúčtovány na měsíc červen 2020. Pokud situace umožní 

zahájit plný nebo omezený provoz dříve, učiníme tak a budu Vás o tom s předstihem 

informovat. 

Uvědomujeme si, že celodenní péče o předškolní dítě, u mnohých v kombinaci s plným 

pracovním vytížením, je velmi vysilující. Rádi bychom tedy vyšli vstříc těm z Vás, kteří péči o 

dítě zajistit chtějí a potřebují i po dobu následujících dvou měsíců, a proto od středy 1. 4. 2020 

otevřeme zatím dvě dětské skupiny, jednu na Černém Mostě a druhou na Vinohradech, 

v ulici Bruselská 16. V případě většího zájmu, otevřeme postupně i zbývající pobočky. Dejte 

prosím vedoucím školek vědět, zda máte zájem. Během dnešního a zítřejšího dne Vás budou 

kolegyně také samy kontaktovat. Podmínkou účasti dítěte v dětské skupině je, že bude schopno 

po celou dobu přítomnosti v ní mít nasazenou roušku přes ústa a nos. Způsob stravování se 

bude odvíjet od výsledného počtu dětí. Platby budou vyčísleny individuálně pouze těm 

rodičům, kteří dětskou skupinu využijí, a to podle aktuálního ceníku.  

S pozdravem, 

Mgr. Markéta Kalinová, ředitelka JAHODA, z.ú,  

 

 


