
Mateřská škola DUHA 

Svatoňovická 587,19012 Praha 9- Dolní Počernice, IČO 75031604, tel. 281931336, +420721/838773 fax 281931111                              

e-maily: ředitelka MŠ skolka.dpocernice@seznam.cz, zástupkyně ředitelky MŠ skolka.msduha@seznam.cz 

Informace k nástupu dětí do MŠ 

Umístění tříd v budově MŠ  

Pavilon A:   

přízemí Třída Broučci   třídní učitelky: Kábeleová Alžběta, Zmrzlá Jiřina DiS.                                                                                                                        

1.patro Třída Včelky       třídní učitelky: Marková Hana, Tesaříková Jitka                                          

Pavilon B:  
 

přízemí 

Třída Sluníčka  třídní učitelky: Lněničková Jana 

          Kymrová Lenka, zástupkyně ředitelky MŠ 

                        Knapová Lenka                                                                                                                       

1.patro Třída Kvítka   třídní učitelky: Pasáková Jaroslava, Vozatárová Jana    

                                                                                                                     

Pavilon C 
 

přízemí 

Třída Hvězdičky   třídní učitelky: Exnerová Danka, ředitelka MŠ 

               Šulcová Martina, Mentlíková Hana                                                                                                                       

1.patro Třída Motýlci   třídní učitelky: Bc. Sazamová Renata                                     

                        Bc. Táborská Radka                                                                                                                       

Vstup do pavilonu A + B je hlavním vchodem s brankou – žlutá budova                            

Vstup do pavilonu C je vchodem z ulice, bílé dveře – červená budova 

Zazvonit na svoji třídu a vyčkat na kontakt s učitelkou.                                         

NEVPOUŠTĚT JINÉ OSOBY DO BUDOVY, VŠICHNI SE MUSÍ OHLÁSIT NA SVÉ TŘÍDY – 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Po příchodu do chodby najdete ve vitrínách seznamy dětí s umístěním do tříd a přehledem 

se značkami dětí.  

Prosíme o dezinfekci rukou, použití návleků na boty, pokud vám nebudou vyhovovat naše 

návleky, noste si svoje. Děkujeme. 

Dle přidělené značky dítěte najdete botník, kde se dítě přezuje a dál pokračujete do šatny, 

ve které je opět místo dítěte označeno značkou – dítě se převleče a poté vstupujete do třídy, 

kde už dítě předáte učitelce. 

Všechny dokumenty k provozu mateřské školy včetně telefonních i e-mailových kontaktů 

jsou k dispozici na webu MŠ, na nástěnkách v halách MŠ a šatnách tříd. 

O termínech třídních schůzek budou informovat učitelky na jednotlivých třídách. 

Pro informace k nástupu dětí do MŠ můžete telefonicky kontaktovat učitelky na 

jednotlivých třídách od 29.8. 2022. 

Pokud dítě nenastoupí z rodinných důvodů či nemoci nahlaste do 8°° hod na tel. čísle 

281 931 336 a zvolit dovolbu – číslo na přepojení na konkrétní třídu: 

Broučci – dovolba 106      Včelky – dovolba 105    Sluníčka – dovolba 104 

Kvítka – dovolba 107        Hvězdičky – dovolba 109   Motýlci – dovolba 112 

 

Děkujeme za spolupráci.  
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