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V Praze, dne 28. 8. 2020

Vážení rodiče,
s politováním Vám musíme oznámit, že zahájení letošního školního roku se v naší mateřské
škole posouvá na pondělí 7. 9. 2020. Pokud by došlo ke změně tohoto termínu, budeme Vás
neprodleně informovat.
Ve čtvrtek 27. 8. 2020 v odpoledních hodinách došlo v budově mateřské školy k závažné změně
statiky v části budovy mateřské školy, kde se nachází třídy Kachniček a Žabiček. Přivolaný
statik ve svém rozhodnutí zakázal vstup dětí do těchto tříd. V tomto školním roce v nich tedy
nebude probíhat vzdělávání. Vyjádření statika přikládáme v příloze.
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme zajistili pro děti náhradní prostory v jiných mateřských
školách v Praze 3, do nichž se přesune celá třída včetně učitelek. Třída Kachniček se přestěhuje
do Waldorfské mateřské školy, Koněvova 240a, Praha 3 a třída Žabiček do MŠ a ZŠ Jaroslava
Seiferta, Vlkova 31, Praha 3. Právě nutné organizační změny, stěhování nábytku a dalšího
vybavení vyžadují odložení zahájení provozu v tomto školním roce.
Prostory tříd Berušek a Rybiček a jejich příslušenství jsou vyhodnoceny jako bezpečné. Děti
z těchto tříd budou dále chodit do naší budovy. Nicméně vzhledem k náročnosti výše
uvedených změn bude i zde provoz zahájen 7. 9. 2020.
Pokud Vám uvedené řešení nevyhovuje, můžete případně docházku do naší MŠ ukončit a dítě
přihlásit do jiné mateřské školy, která má volnou kapacitu. Informace o situaci ve škole a jejím
řešení naleznete také na našich webových stránkách, kde je budeme průběžně aktualizovat.
Pokud by nastaly nějaké další změny v provozu školy, které by měly bezprostřední vliv na
docházku Vašich dětí, upozorníme vás emailem. V případě dotazů nás kontaktujte na tel.
739 924 707 nebo 777 478 328.
Nastalá situace nás velice mrzí. Snažíme se zabezpečit provoz školy tak, aby byl pro děti
i rodiče co nejpříjemnější.
Děkujeme za pochopení a věříme, že tyto potíže společně překonáme.

S pozdravem
Mgr. Iva Sovová, ředitelka školy

