1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Prázdninový provoz 2017 v 1.Mateřské škole Karlovy
Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
(dále jen 1.MŠ)
Vážení rodiče.
V období od 1. 7. - 31. 8. 2017 bude 1. MŠ zajišťovat prázdninový provoz 2017 (dále jen PP).
PP bude realizován na odloučeném pracovišti MŠ STUDÁNKA v Krymské 10 - Tuhnice. Ve
všech ostatních odloučených pracovištích v rámci 1. MŠ, bude provoz v tomto období
přerušen a zahájen opět v pátek 1. 9.2017. Během tohoto období budou probíhat na ostatních
odloučených pracovištích plánované opravy a rekonstrukce ve spolupráci se zřizovatelem
1.MŠ. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou podle schváleného plánu dovolených.
Informativní schůzky pro rodiče dětí přihlášených do PP 2017 proběhnou na všech odloučených
1. MŠ ve dnech od 9.-12.5.2017 v odpoledních hodinách (oznámeno bude na nástěnkách MŠ).

Základní informace pro zákonné zástupce dětí:
➢ Zahájení letního prázdninového provozu:
pondělí 3. 7. 2017
➢ Ukončení letního prázdninového provozu:
čtvrtek 31. 8. 2017
➢ Místo konání prázdninového provozu: odloučené pracoviště MŠ STUDÁNKA Krymská
10, Karlovy Vary – Tuhnice
➢ Provozní doba prázdninové MŠ: 6.30 – 16.30 hodin (příchod dítěte do MŠ nejdéle do
8.00 hodin, vyzvedávání nejdéle v 16,15 hodin!)
➢ Telefony:
ŠJ – 606 677 259
MŠ – jednotlivé třídy:
▪ 1. pavilon (směr z Charkovské ulice - blíže k FÚ)
▪ 1.třída Medvídci (přízemí), telefon: 606 677 275
▪ 4.třída Berušky (1.patro), telefon: 606 677 274
▪ 2.pavilon (směr z Krymské ulice - blíže k PENNY Marketu)
▪ 2.třída Žabičky (přízemí), telefon: 606 677 272
▪ 3.třída Zajíčci (1.patro), telefon: 606 677 273
➢ Třídy Medvídků a Žabiček (obě třídy v přízemí) budou v provozu od 6.30 – 16.30 hodin
a jsou scházejícími i rozcházejícími třídami.
➢ Třídy Berušek a Zajíčků (obě třídy v 1. patře) budou v provozu od 7.00 – 16.00 hodin
(poté děti budou převáděny do přízemních tříd).
➢ Zákonní zástupci své děti přihlašují k PP 2017 během měsíce dubna 2017 do předem
připravených formulářů v domovské MŠ podle vlastních požadavků (maximálně však na
období 6 týdnů). Platby i doplatky za PP 2017 proběhnou podle stanoveného postupu
(viz harmonogram Platby pro PP 2017).
➢ Děti budou umístěny do jedné ze 4 tříd (seznamy dětí budou zveřejněny před zahájením
PP na domovských MŠ; vyvěšeny budou i na dveřích obou pavilonů prázdninové MŠ).
➢ Do prázdninové MŠ budou přijímány pouze děti předem nahlášené do PP 2017.
➢ Po celou dobu provozu je MŠ zvenčí uzavřená!
➢ Rodiče při příchodu do MŠ zazvoní na příslušnou třídu domácím telefonem, představí se
a nahlásí jméno přiváděného dítěte. Učitelka je poté vpustí do budovy elektronickým
vrátným. Rodiče své dítě předávají učitelce vždy osobně!
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➢ Dítě je možné vyzvedávat po obědě v době od 12.00 - 12.20 hodin nebo po odpoledním
odpočinku od 14.15 – 16.15 hodin. S již vyzvednutým dítětem se rodiče zbytečně
nezdržují na školní zahradě MŠ!
➢ Rodiče nepřítomnost svého dítěte omlouvají osobně nebo telefonicky na telefonním čísle
konkrétní třídy, kde bude jejich dítě zařazeno.
➢ Rodiče podepíší dětem ošacení i obuv, do šatního boxu připraví náhradní prádlo a
pokrývku hlavy (čepici - kšiltovku, klobouček, šátek), případně ochranný opalovací
krém.

V Karlových Varech 20.3.2017

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
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