INFORMACE O LETNÍM PRÁZDNINOVÉM PROVOZU (LPP) 2022
MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

Vážení rodiče. Posíláme Vám několik důležitých informací pro Vás a Vaše dítě.
V případě, že dítě na LPP nenastoupí, neprodleně informujte vedení MŠ. Platba
za stravné Vám bude vrácena.

• UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO TŘÍDY
Do MŠ mohou docházet pouze zdravé děti. Informace o umístění dítěte je
uvedeno v e-mailu. Snažili jsme se umístit děti z kmenových mateřských
škol co nejvíce pospolu. Bohužel pro velký počet přihlášených dětí na LPP
to nebylo vždy možné.
• KONTAKTY
www.chabarovicka.cz
(třídy Bílá pastelka, Modrá pastelka, Červená pastelka, Žlutá pastelka)
• ADRESA
Chabařovická 2/1349, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
• PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY
6:30 h – 17:00 h (celodenní provoz)
• OTEVŘENÍ BUDOVY
příchody dětí:
6:30 h – 8:30 h
odchody dětí po obědě: 12:15 h – 12:45 h
odpolední odchody dětí: 14:15 h – 17:00 h
Mimo tuto dobu jsou pavilony, branky a brána do objektu z
bezpečnostních důvodů uzavřeny. Pro osoby z jiných MŠ je vstup do
objektu pouze hlavním vjezdem z ulice Chabařovická. Individuální
příchody a odchody dětí je potřeba předem domluvit s třídními učitelkami.
Přístupový systém bude vyřazen z provozu, škola se bude uzavírat
mechanicky.

• OMLUVY DĚTÍ
BÍLÁ PASTELKA – 724 486 478
MODRÁ PASTELKA – 604 589 461
ČERVENÁ PASTELKA – 724 486 479
ŽLUTÁ PASTELKA – 724 486 480
Omluvy dětí je nutné vyřídit do 8:00 h, stačí i SMS, e-mail k omluvám
nepoužívejte. U neomluvené docházky Vám bude započítáno stravné.
• PROVOZ TŘÍD
II. pavilon (přízemí) BÍLÁ PASTELKA 7:30 h - 17:00 h
II. pavilon (1. patro) MODRÁ PASTELKA 6:30 h - 16:00 h
III. pavilon (přízemí) ČERVENÁ PASTELKA 6:30 h - 16:00 h
III. pavilon (1. patro) ŽLUTÁ PASTELKA 7:30 h - 17:00 h

• PŘÍSTUP DO BUDOVY –
Při LPP bude v časech příchodu a odchodu otevřená vjezdová brána do
dvora (pozn. z ulice Chabařovická). Mimo uvedené časy budou branky i
vestibuly uzavřeny. Pro parkování můžete využít vyhrazené krátkodobé
stání v ulici Třebenická. Upozorňujeme, že dvůr školy není veřejná
komunikace, dbejte zvýšené opatrnosti.
Ze šatny dětí do vestibulu používejte k otvírání odchodové tlačítko, dveře
do šaten zavírejte. Chráníte tak i své vlastní dítě.
• OBVYKLÝ DENNÍ REŽIM
https://www.chabarovicka.cz/provoz_ms/
• VYBAVENÍ DĚTÍ
látkový pytel na ramínku (popř. alternativa)
bačkory (ne pantofle), doporučujeme sandály s pevnou patou
náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že
se mohou polít)
oblečení do třídy (preferujte pohodlné)
oblečení na pobyt venku (musíte počítat s tím, že se děti mohou venku
zašpinit)
pláštěnka, pokrývka hlavy, popř. sluneční brýle

pyžamo, noční košilku s přišitým poutkem na pověšení (v pondělí
přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů)
Všechny věci dítěte nezapomeňte podepsat příjmením dítěte!
Není vhodné dávat dětem do MŠ různé cennosti – řetízky, prstýnky –
možnost poranění, ztráty. Deštník – možnost poranění – vhodná je
pláštěnka.
• INFORMACE PRO RODIČE
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy:
reditelka.ms@chabarovicka.cz
Individuální dotazy Vám zodpoví v den nástupu dítěte do MŠ také paní
učitelky přímo ve třídě. Alegrie dítěte nahlašte při nástupu třídním
učitelkám.
• POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2022
Obdržíte v den nástupu dítěte do MŠ proti podpisu.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Vás a Vaše děti.
za Mateřskou školu, Praha 8, Chabařovická 2
Bc. Simona Brychta
ředitelka školy

