
DOPLNĚNÍ Č.6 OPATŘENÍ ŘEDITELE Č.2/2020 

s účinností od 16.11.2020: 

 OBECNÉ INFORMACE A PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY  

1) Provoz MŠ bude v omezeném provozu zahájen 16.11.2020 a ukončen 20.11.2020, a to 
z důvodu epidemické situace v ČR, organizačních a provozních důvodů (dle Rozhodnutí 
ředitele) = personální nouze pedagogogů a nepedagogů (ošetřování dítěte – z důvodu 
uzavření prvního stupně ZŠ a od 18.11.2020 částečného uzavření prvního stupně ZŠ a 
pracovní neschopnosti). 
 

2) Počet tříd:  
- 16.11.2020 = max. 3. 
- 18.11.-20.11.2020 = max. 4 

 
3) Provozní doba tříd je: 

a) 1. třída = Koťata od 6.30 – 16.30 hodin (především pro nejstarší věkovou kategorii), 
b) 2. třída = Sluníčka od 7.00 – 17.00 hodin (především pro nejstarší věkovou kategorii), 
c) 3. třída = Motýlci od 6.30 – 16.00 hodin (především pro nejmladší věkovou kategorii), 
d) Od 18.11. - 4. třída = Žabičky od 7.00 hodin – 17.00 hodin (především pro střední 

věkovou kategorii) 
 

4) Příchod do MŠ: max. do 8.00 hodin. 
 

5) Počet dětí ve třídě: max. 28 dětí (Koťata + Sluníčka + Žabičky) a max. 20 dětí (Motýlci). 
 

6) Věkové rozdělení tříd: třídy budou heterogenní. 
 

7) Forma vzdělávání:  
prezenční dle bodu 8) + distanční prostřednictvím webových stránek MŠ – dle týdenních 
plánů v souladu s ŠVP vč. možnosti předávání těchto materiálů v tištěné podobě. 
 

8) Kritéria docházky:  
Prosíme všechny rodiče, aby zvážili prezenční vzdělávání (docházka do MŠ) svých dětí 
v tomto období  16.11.2020 a 18.11.-20.11.2020 (jedná se především o rodiče na OČR, 
mateřské či rodičovské dovolené nebo, kteří mají možnost pracovat v režimu home office), 
tak, aby v tomto nuceném omezeném provozu mohly do MŠ docházet především děti 
rodičů pracujících ve zdravotnictví, rodičů pracujících pro IZS (integrované záchranné 
složky) a rodiče pracující v odvětvích důležitých pro chod státu. 

 
 
V Mnichovicích dne 11.11.2020 
 
 
 
Martina Čermáková, ředitelka 
Mateřské školy Mnichovice, okres Praha - východ 
 


