INFORMACE PRO RODIČE.
Základní informace
Adresa školy
Mateřská škola DUHA Svatoňovická 587 19012 Praha – Dolní Počernice, IČO 75031604
Telefon/fax,
tel. MŠ 281931336
tel. 721838773 kontakt na ředitelku MŠ
web MŠ
www.praha-dolnípočernice.cz odkaz Organizace a služby – viz školství
ředitelka MŠ skolka.dpocernice@seznam.cz,
zástupkyně ředitelky MŠ skolka.msduha@seznam.cz
E-maily
vedoucí ŠJMŠ jidelna.skolkaduha@seznam.cz

Pedagogové

ŠJMŠ
Provozní zam.
Provoz MŠ

Exnerová Danka, ředitelka MŠ, Mentlíková Hana, Šulcová Martina – učitelky třída Hvězdiček
Vozatárová Jana, Pasáková Jaroslava - učitelky třída Kvítek
Kymrová Lenka zástupkyně ředitelka MŠ, Lněničková Jana, Knapová Lenka – učitelky třída Sluníček
Bc. Králová Radka, Bc. Sazamová Renáta – učitelky třída Motýlků
Marková Hana, Tesaříková Jitka – učitelky třída Včelky
Kabeleová Alžběta, Zmrzlá Jiřina, DiS. – učitelky třídy Broučků
Vachutková Jiřina – vedoucí školní jídelny
Fučíková Zlata hlavní kuchařka, Umarova Viktoriya, Vaňková Jindřiška – kuchařky MŠ
Rathouská Iveta, školnice MŠ, Frýdová Šárka a Vlasáková Veronika – uklízečky MŠ
Od 6,30 do 16,55 hod., v 17,00 hod. se MŠ uzavírá
Omluvy dětí do 8 hod. na tel. číslo 281931336, pokud nebude dítě včas omluveno, bude započteno do stavu!
Koncová čísla telefonních linek, které jsou zapotřebí k přepojení na jednotlivé úseky MŠ:
101
ředitelna
106
třída Broučků – pavilon A
102
vedoucí ŠJMŠ
107
třída Kvítek – pavilon B
104
třída Sluníček – pavilon B
109
třída Hvězdiček – pavilon C
105
třída Včelek – pavilon A
112
třída Motýlků – pavilon C
Děti musí být do 8,30 hod. na třídě, poté se MŠ uzamyká, po domluvě s učitelkami na třídě může dítě z důvodů např.
návštěva lékaře přijít později. DODRŽUJTE čas, jedná se o bezpečnost dětí v MŠ.
Ranní scházení od 6,30 hod pro děti ze třídy Broučků, Včelek, Sluníček a Kvítek je na pavilonu A třída Broučci; v 7,00
hod přechází děti se svými učitelkami na své kmenové třídy.
Ranní scházení od 6,30 hod pro děti ze třídy Hvězdiček a Motýlků je v pavilonu C třída, Hvězdiček; v 7,00 hodin děti ze
třídy Motýlků odchází s učitelkou na svou třídu. Od 16,30 hodiny se postupně podle rozpisu děti ze svých tříd
přesouvají do pavilonu A – třídy Broučků, odkud se všichni rozcházejí do svých domovů – rozpis bude včas vyvěšen.
Od 12,30 – 13,00hod. se MŠ otevírá pro rodiče, kteří si chtějí vyzvednout děti po obědě, ve 13,00 se MŠ uzavírá.
Opět se otevírá v 15,00 hod., kdy si rodiče do 16,55 vyzvedávají děti. V 17,00 hod. se MŠ uzavírá – konec provozu MŠ.
Mateřská škola v době letních prázdnin (červenec, srpen) má přerušen provoz – pedagogové si čerpají svoji řádnou
dovolenou dle ZP a Pracovního řádu školy, ve škole probíhají opravné a údržbové práce. Prázdninový provoz bývá
zpravidla prvních 14 dní v červenci – max. do 16.7.

Co je potřeba pořídit
Věci na převlečení, do třídy a na zahradu – podepsat!!!!! Učitelky nemají odpovědnost za záměnu jejich oblečení, pokud nejsou podepsané
Přezůvky – klasické bačkory, které si je dítě schopno samo obout a vyzout – podepsat, pyžamo - podepsat, výměna pyžama po odpočinku je po dohodě s učitelkami na třídě
Balení papírových kapesníků vždy na dané pololetí školního roku a dále dle potřeby.
Co nepatří do MŠ, a nebudeme tolerovat, neponeseme zodpovědnost!
Tolerujeme u nejmladších dětí plyšové hračky na odpolední odpočinek
Drahé šperky (řetízky na krk a na ruku)
Sladkosti a jídlo – dítě se má v klidu nasnídat doma, ostatní zajišťuje MŠ po celý den včetně pitného režimu
Co doporučujeme
Sledovat webové stránky www.praha-dolnípočernice.cz odkaz Organizace a služby – viz školství
Číst ve vestibulu i v šatnách informace o dění v MŠ, předejdeme tak případným nedorozuměním
Podepsat oblečení a obutí dětí, neručíme za záměny u nepodepsaných věcí.
V případě vyzvedávání dětí mladším sourozencem, či jinou osobou, která není rodinným příslušníkem,
nutno sepsat Zmocnění o vyzvedávání dítěte (Zmocnění jsou k dispozici na jednotlivých třídách)
Dodržovat časy příchodů a odchodů do i z MŠ – bezpečnost dětí! Vždy si zvonit na svou třídu, nahlásit se učitelce.
NEVPOUŠTĚT S SEBOU CIZÍ OSOBY DO MŠ!
Co přivítáme
Pomoc při opravách hraček
Účast na společných akcí pořádaných školou
Sponzorské dary jak finanční, tak materiální, týkající se především hraček a výtvarného a pracovního materiálu pro děti.

