
Obnovení provozu v mateřských školách, zřizovaných MČ Praha 20  

v souvislosti s uvolňováním vydaných opatření v oblasti školství  

ohledně výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR. 

 

Vláda České republiky svým usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území 

České republiky nouzový stav a v návaznosti na toto usnesení zakázala s účinností od          

13. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních. 
 

S ohledem na situaci, spojenou s mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, přistoupily ředitelky všech 

mateřských škol na základě doporučení MŠMT č.j. MSMT – 11703/2020-2 ze dne 12.3.2020 

a po dohodě se zřizovatelem k přerušení provozu mateřských škol, a to s účinností od 

16.3.2020 až do odvolání. 
 

Vzhledem k vývoji situace v ČR a současně v návaznosti na zveřejněný postup pro 

uvolňování škol a školských zařízení ze strany MŠMT, který se začal aplikovat do praxe od 

pondělí 20.4.2020 (vysoké školy), byl projednán s ředitelkami mateřských škol výhledový 

postup pro obnovení provozu.  
 

Mateřské školy v Horních Počernicích, které MČ Praha 20 zřizuje, obnoví provoz pro 

předškolní vzdělávání ve stejném termínu, který bude korespondovat s termínem 

určeným ze strany MŠMT pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních 

škol. Dle harmonogramu MŠMT pro uvolnění škol a školských zařízení, který je platný 

od 30.4.2020, se výhledově jedná o termín 25.5.2020. 
 

MŠMT vypracovalo spolu s epidemiology a Ministerstvem zdravotnictví ČR manuál 

„Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, vč. povinného 

čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude 

mateřská škola od zákonných zástupců vyžadovat.  
 

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (současně i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví ČR) nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy 

umožněn. 
 

Manuál MŠMT je souborem hygienických, bezpečnostních a provozních podmínek, za 

kterých bude možná účast dětí v mateřských školách. Pro obnovení provozu mateřských 

škol bude nutné, řídit se uvedenou metodikou. 
 

Jedná se o mateřské školy: 

 

 Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900 
http://www.ms-chodovicka.cz/ 

 

 Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 
http://www.msurybnicku.cz/ 

 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 

(detašované pracoviště MŠ Spojenců 2170) 
http://www.skolkaspojencu.cz/ 
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