Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ
PRÁZDNIN 2021
Na základě usnesení Rady města Krnova, konané dne 15.2.2021, číslo usnesení:
2161/53/RM/2021, bude naše mateřská škola uzavřena od 12.7.2021 do 20.8.2021.
Mateřská škola zajišťuje prázdninový provoz v červenci od 1. do 9.7.2021, 6:00 – 16:30 hod. a
v srpnu od 23.8. do 31.8.2021
Mateřská škola v době svého otevření zajišťuje provoz pro své děti a také pro děti z jiných
krnovských mateřských škol, které jsou v uvedenou dobu zavřeny.
V době prázdnin mohou do mateřské školy docházet pouze děti zaměstnaných zákonných
zástupců.
V době prázdninového provozu budou stanoveny podmínky pro vstup od mateřské školy a
ochranu zdraví dle aktuálních nařízení vlády a přijatých opatření.
Sledujte aktuální informace ohledně opatřením k zamezení šíření Covid 19.
PODMÍNKY PROVOZU:
1. Ranní scházení:


od 6:00 do 7:00 – třída Berušek, žlutá budova, dolní třída



7:00 – děti přecházejí do své třídy



při příchodu dítěte do třídy proběhne důkladné mytí rukou a případná dezinfekce
rukou.

2. Případ onemocnění dítěte:


Pokud se v průběhu pobytu MŠ objeví kašel, rýma, nebo jiné známky infekčního
onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno
do izolační místnosti, dohled zajistí pedagogický personál. K dalšímu zařazení
dítěte do kolektivu budeme vyžadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdrávo a smí
do kolektivu.



Zákonný zástupce musí být dosažitelný na telefonním čísle, které nám uvedl.

3. Vyzvedávání dětí:


od 12:00 do 12:30, ve třídě



nebo od 14:30 do 16:30 hod., ve třídě nebo na zahradě



od 16:00 jsou děti převedeny na malou zahradu – za žlutou budovou, nebo do
třídy Berušek ve žluté budově.

4. Odhlašování ze stravy je možné obvyklým způsobem (e-mail, sms, telefonicky, osobně
učitelce den předem). Odhlásit dítě ze stravy je možné pouze do 11:00 před dnem, který
chcete odhlásit.
5. Děti si nebudou do MŠ nosit žádné hračky z domova.

PLATBY:
STRAVNÉ:


33,- Kč/den (35,- Kč den – děti nad 7 let)



složenkou



platba předem na účet: 153391145/0300



variabilní symbol – prosím dodržujte přidělený VS, který je uveden na přiložené
složence (shodný i při platbě převodem z účtu)



v hotovosti u vedoucí školní jídelny (v době od 6:00 do 12:00 hodin)

ŠKOLNÉ:


částka na červenec činí 125,- Kč



částka na srpen činí 159,- Kč



platba předem na účet: 153391145/0300



variabilní symbol = prvních 6 čísel rodného čísla dítěte



ve výjimečných případech můžete školné platit v hotovosti u učitelek ve třídě

KONTAKTY:
Tel. MŠ: 554 612 860, 731 767 005

e-mail MŠ: mskcapka@seznam.cz

Tel. ŠJ: 554 613 092, 734 620 191

e-mail ŠJ: sjkcapka@seznam.cz

Zpracovala: Bc. Věra Kuchařová, ředitelka

