
MATEŘSKÁ ŠKOLA POD KROCÍNKOU 
Pod Krocínkou 466/44, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

 

MŠ Pod Krocínkou, IČ: 70920371, tel.: 283 880 039, e-mail: mskrocinka@seznam.cz 

 

INFORMACE PRO RODIČE  
pro školní rok 2021-2022 

 

Kontakty a provozní doba: 

1. Elektronická komunikace 

a) Pro běžnou komunikaci: mskrocinka@seznam.cz 

b) Pouze pro odhlašování a přihlašování: formulář na webu MŠ  

c) Pro komunikaci do tříd: 

ŽLUTÁ          zluta@mspodkrocinkou.cz 

ČERVENÁ cervena@mspodkrocinkou.cz 

ZELENÁ      zelena@mspodkrocinkou.cz 

MODRÁ      modra@mspodkrocinkou.cz 

2. Telefony 

a) 725 914 419 

b) 283 880 039 + záznamník 

Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 17:00  

 

PLATBY  ve školním roce 2021 - 2022 

1. ŠKOLNÉ = úplata za předškolní vzdělávání 

1 000 Kč/měsíc 

platba musí být provedena nejpozději do 25. dne na měsíc následující                

    (první platba do 25. 8. na měsíc září, poslední platba 25. 5. na měsíc červen) 
 

- Bankovní spojení:21938081 /0100 + variabilní symbol dítěte 

- Pozor, děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s odkladem 

povinné školní docházky školné neplatí. 

Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce, na kterého se vztahuje zákon o pomoci 

v hmotné nouzi a zákon o sociálních službách. K tomuto osvobození je povinnost 

předložit příslušné potvrzení. 

 

2. STRAVNÉ 

- Hradí všechny děti. 

- V ceně je zahrnuta i částka za pitný režim. 

- Bankovní spojení:9039091 /0100 + variabilní symbol dítěte 

platba musí být provedena nejpozději do 25. dne na měsíc následující                   

(první platba do 25. 8. na měsíc září, poslední platba 25. 5. na měsíc červen) 
 

Příspěvek na akce: dle doporučení MŠMT v 1. pololetí školního roku 2021-2022 nebude 

MŠ organizovat žádné akce, které nejsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího 

programu a dochází při nich k vyšší koncentraci dětí (např. kulturní a sportovní akce pro 

více tříd či škol). Proto na toto období nebudeme žádat o tento příspěvek. O situaci ve 2. 

pololetí budete včas informováni. 
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Adaptace dítěte:  

Vzhledem k přijatým hygienickým a protiepidemiologickým opatřením není možná Vaše 

přítomnost ve třídě. Pro snadnější zvládnutí adaptace je pobyt v mateřské škole v prvních 

14.dnech docházky dítěte pouze dopoledne (vyzvednutí po obědě). Délka adaptace je u 

každého dítěte individuální, a proto celodenní pobyt dítěte v MŠ konzultujte s učitelkou 

na třídě. 

 

Příchody a odchody dítěte   

 

 

07.00 - 08.15 příchod dětí (areál MŠ se uzamyká v 8.15 hodin) 

12.30 - 13.00 vyzvedávání dětí po obědě (areál MŠ se uzamyká ve 13.00 hodin) 

15.00 - 17.00 rozcházení dětí po odpočinku (areál MŠ se uzamyká v 17.00 hodin) 

 

Upozornění: jako doprovod dítěte po budově bude vpuštěna pouze jedna osoba. 

Příchod: zazvonit do příslušné třídy, po vyzvání oznámit jméno a příjmení dítěte a 

vyčkat na pokyn učitelky; 

Předání dítěte je osobní s pozdravem a očním kontaktem. Předání případných informací 

je stručné a konkrétní; v případě potřeby je k dispozici elektronická komunikace, ev. 

telefonický kontakt. 

Zákonný zástupce je povinen v případě plánovaného dřívějšího odchodu či příchodu 

oznámit tuto skutečnost učitelce. 

Odchod:  

Dítě bude předáno pouze osobám, které budou uvedeny na seznamu podepsaném 

zákonnými zástupci. Pokud zákonný zástupce umožní vyzvedávání dítěte nezletilou 

osobou, je povinen předat mateřské škole podepsaný souhlas se jménem a vztahem 

k uvedené nezletilé osobě. Všechny osoby pověřené zákonným zástupcem k vyzvedávání 

dítěte, jsou povinny podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Z důvodu bezpečnosti mají oprávnění vpustit do budovy cizí osobu pouze pracovníci 

MŠ Pod Krocínkou. Pokud při příchodu, nebo odchodu se doprovod dítěte setká s osobou, 

která chce do budovy vstoupit, upozorní ji, že se musí kontaktovat s pracovníkem MŠ a 

do budovy ji nevpustí. 

 

Absence dítěte 

Nepřítomnost dítěte  

Plánovanou absenci, nemoc oznámí zákonný zástupce prostřednictvím webového 

formuláře. Po tomto termínu budou náklady na stravné dítěti vyúčtovány, i když nebylo 

přítomno. 
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Potřeby do mateřské školy 

- Pytel na věci na dětském ramínku 

- Přezůvky s pevnou patou (sandály, bačkory bez zavazování, ne pantofle 

jakéhokoliv druhu) 

- Pohodlné oblečení do třídy a ven dle počasí (do třídy a na ven nemůže být 

stejné z hygienických důvodů) 

- Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky (vše podepsané) 

- Pyžamo nebo noční košilka 

- Pokrývka hlavy: dle počasí 

- Balení papírových kapesníků a vlhčené ubrousky 

- Rouška v igelitovém sáčku pro případ zjištění respiračního onemocnění se 

jménem dítěte (umístěna v pytli dítěte) 

 

Oslavy dítěte 

- V případě narozenin či svátku dítěte jakékoliv občerstvení po domluvě 

s učitelkou 

 

 

 

Informace a podmínky pro zákonné zástupce  

při zahájení školního roku 2021-2022 

 

V souvislosti s doporučením MŠMT „SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ vydaném 17.8.2021 

jsou v MŠ Pod Krocínkou stanoveny tyto podmínky:  

• MŠ Pod Krocínkou ve školním roce 2021-2022 zahájí svoji činnost v plném rozsahu v 

souladu se školskými právními předpisy;  

• Od dětí není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti;  

 • Před vstupem do budovy MŠ je každý doprovod dítěte povinen zakrýt si nos a ústa a 

zakrytí ponechat po celou dobu pohybu v budově;  

• Dítě doprovodí do MŠ a učitelce předá pouze jedna dospělá osoba;  

• Ve vstupním prostoru před šatnami se mohou pohybovat max. 2 dospělé osoby se 

svými dětmi; ostatní příchozí počkají před budovou a vstoupí, až se uvedený prostor 

uvolní;  

 • Po vstupu do budovy je každý doprovod dítěte povinen desinfikovat si ruce z 

připraveného dávkovače;  

• Doprovod dítěte převede dítě do kmenové třídy;  

• Doprovod každého dítěte je povinen v co nejkratší době opustit areál MŠ; 

• Při vyzvedávání dítěte vyčká doprovod na pokyn pracovníka MŠ; 
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 • V případě příznaků infekčního (respiračního) onemocnění nebude dítě vpuštěno do 

budovy;  

 • V případě, že se infekční onemocnění objeví v průběhu dne, budou zákonní zástupci 

ihned telefonicky informováni a požádáni, aby si dítě co nejdříve vyzvedli a kontaktovali 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Tato pravidla byla stanovena 

26.8.2021 a budou přehodnocena v případě změn hygienických a protiepidemických 

opatření. 

 

Markéta Pechová DiS. 

Zástupkyně ředitelky 

 


