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Španělská 1778/16 120 00 Praha 2 

IČ 70890897, telefon: 222 250 793, e-mail: info@msspanelska.cz 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNGOVÁNÍ MŠ ŠPANĚLSKÁ PRO VYBRANÉ PROFESE: 

 

Otevírací doba MŠ: 7:00 – 18:00 

Příchod dětí do 8:00 (pak se MŠ zamyká) 

Vyzvedávání dětí: po obědě 12:30 – 12:55, po spaní 15:00 – 17:55 (Dítě bude předáno pouze zákonnému 

zástupci, či zmocněnci s vyplněným „Zmocněním pro vyzvedávání dítěte“ – ke stažení na webových 

stránkách školy nebo na vyžádání u učitelky). 

Omlouvání dětí a další informace: 222 250 793, 722 290 343 

Webové stránky: www.msspanelska.cz 

 

Prosíme rodiče, aby nejpozději při nástupu dítěte informovali školu (učitelku) o všech alergiích, 

zdravotních omezeních, specifických vzdělávacích potřebách a jiných skutečnostech, které jsou 

podstatné pro hladký průběh pobytu dítěte v novém prostředí – formulář „Seznamovací list“ ke stažení 

na webových stránkách školy, případně jej obdržíte při příchodu do MŠ. 

 

Instrukce k dodržování hygienických opatření a příchodu dítěte do MŠ: 

 Rodiče si u vchodu navléknou čisté návleky na boty a desinfikují ruce (sobě i dětem), děti se přezují. 

 V šatně se děti při příchodu převléknou do čistého oblečení (určeného pouze do třídy). 

 Rodiče zapíší do sešitu příchodů a odchodů v šatně (kdy a s kým půjde dítě domů). 

 Rodiče dohlédnou na dítě, aby si pečlivě umylo ruce před vstupem do třídy (do umývárny, ale 

nevstupují). 

 Rodiče předají dítě osobně učitelce u vchodu do třídy (do třídy nevstupují). 

 

Dítěti dejte do školky (a vše trvanlivě podepište!!):  

 Pevné bačkory (ne pantofle) 

 Holinky a nepromokavé oblečení na ven (chodíme za každého počasí - ideální jsou pogumované 

kalhoty a bunda, nebo alespoň nepromokavé kalhoty a pláštěnka) 

 Oblečení a obutí na ven – dle počasí 

 Hrneček na pití 

 Čisté oblečení do třídy 

 Náhradní oblečení, zejména spodní prádlo a ponožky 

 Pyžamo (pokud bude ve školce do odpoledne) 

 

Hygienické potřeby (kapesníky, toaletní papír, mýdlo…) – máme zajištěny. 
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