
Mateřská škola Pastelka Pardubice – Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice 

 

Pokyn ředitele Mateřské školy k prázdninovému provozu 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky Mateřské škola Pastelka Pardubice - Polabiny 

v souvislosti s prázdninovým provozem od 1.7. – 31.8. 2020 

Mateřská škola je otevřena od 6:30 – 17:00 hodin pro děti přihlášené k prázdninovému 

provozu.  

Zákonný zástupce předává dítě osobně paní učitelce na třídě.  K vyzvednutí dítěte jinou 

pověřenou osobou je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce. 

Děti se do mateřské školy přivádí do 8:00 hodin, poté se budova školy uzamyká z důvodu 

bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy. 

Omluvy dětí se provádí standardně sms zprávou na tel. 734 682 453 do 7:45 hod. 

Po obědě lze děti vyzvednout od 12:00 hodin – 12:30 hodin po zazvonění na zvonek příslušné 

třídy, budete vpuštěni do mateřské školy. 

Výchovně vzdělávací práce se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání a vypracovaným prázdninovým plánem. V letních měsících se zaměříme na 

procvičování vědomostí a dovedností získaných během školního roku. Většina činností je 

přenesena do venkovního prostředí s přihlédnutím na aktuální vývoj počasí. 

Dodržování hygienických pravidel – každé dítě má své lehátko na odpočinek, u starších dětí je 

doba odpočinku zkracována dle individuálních potřeb každého dítěte. Po celý den je dostatek 

pitného režimu, dítě má svou podepsanou lahvičku, do které se v případě potřeby doplní pití. 

Děti chodí do MŠ a z MŠ s batůžkem se svými věcmi, plyšáci se do mateřské školy  

z hygienických důvodů nenosí. Při pobytu na přímém slunci je třeba chránit děti pokrývkou 

hlavy, osvěžit sprchováním , vyhledávat stín pod stromy. Na zahradě školy je využívána letní 

umývárna. Po použití pískoviště a hraček na písek se vše uklízí na místo tomu určené a okolo 

pískovišť se zamete. 

Vyzvedávání dětí probíhá od 14:00 hodin, v 17:00 hodin se areál mateřské školy zamyká, je 

napojen na bezpečnostní pult Městské Policie Pardubice. Žádáme všechny rodiče, aby 

dodržovali provozní dobu mateřské školy i s ohledem na zaměstnance, kteří také řeší dopravu 

domů. V případě uvíznutí v dopravní zácpě či z důvodu jiné situace volejte : 734 682 453 

pouze v tomto naléhavém případě v odpoledních hodinách.  

Vhodnou organizací činností s dětmi, vhodným oblečením a vybavením dětí předcházíme 

preventivně úrazům. Ošetřujeme drobná poranění, k vážnějšímu poranění je volán lékař i 

rodič. 

Tento Pokyn je dodatkem ke Školnímu řádu Mateřské školy Pastelka Pardubice  

č.j. MŠ 5/2019, který je na webových stránkách Mš a nástěnce v Mš. 

 

 V Pardubicích dne 22.6.2020                    Bc. Alena Vavřinová, ředitelka MŠ              


