Příloha Školního řádu Ř/1/21 č. 4
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚHOLIČKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ
EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ JAKO PREVENCE PROTI ŠÍŘENÍ COVID - 19.
Platnost od 1. 9. 2021 do odvolání.
1. Organizace ranního scházení a odcházení dětí z MŠ:
-

-

Děti musí být naprosto zdravé! Nesmí jevit příznaky virového infekčního onemocnění
(například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu,…), nesmí mít rýmu, ta je také
infekční. V případě alergické rýmy musí mít dítě potvrzení od odborného lékaře – alergologa. Nestačí,
že rodič řekne, že dítě má alergii.
Do MŠ nesmí vstoupit osoby (i děti) s příznaky infekčního onemocnění

-

Při příchodu a odchodu dětí platí pravidla daná školním řádem s tím, že zákonný zástupce nebo jím
pověřená osoba si vezme v zádveří návleky nebo si sundá boty a následně si vydezinfikuje ruce.
Dezinfekce je umístěna v bezdotykovém dávkovači v zádveří MŠ.

-

Jestliže to nebude přímo zrušeno státem, KHS (krajská hygienická stanice) nebo MZ (Ministerstvem
zdravotnictví ČR) musí rodiče a předávající osoby, nosit do vnitřních prostor MŠ roušky, respirátory.

-

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena bude realizovaná v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví.

-

Do odvolání nebudou děti z hygienických důvodů nosit do MŠ hračky z domova.

-

Rodiče (pověřené osoby) se budou v šatně zdržovat při příchodu i odchodu co nejkratší dobu.
Nebudou loučení s dětmi zbytečně protahovat a nebudou na sebe vzájemně v prostorách MŠ čekat!

-

Děti se v zádveří také zují a boty v šatně ihned uloží do skříňky.

-

Rodiče děti předají paní učitelkám u vchodu do třídy – zazvoní, děti se s paní učitelkou přivítají.
Stejné loučení bude při odchodu dětí domů.

-

Děti si hned po příchodu do třídy v umývárně důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a
antibakteriálním mýdlem v dávkovači, popřípadě provedou dezinfekci rukou (u vchodu do třídy), a
následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v MŠ. Vše pod dohledem paní učitelek,
které je budou na nutnost takového postupu opakovaně upozorňovat a poučovat je nejen o správném
mytí ale i o zásadách respirační hygieny.

-

Stejnou hygienu, ke které jsou vedeny děti, dodržují všichni zaměstnanci MŠ.

-

Všechny děti musí mít ve skříňkách uloženy v sáčku čisté roušky nebo respirátory – 2 kusy, náhradní
oblečení a oblečení na zahradu.

-

Povinné nošení roušek (respirátorů) neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst
(mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

2. Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak mateřská škola (MŠ), tak
místně příslušná KHS:
- MŠ zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních
hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
-

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní
podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený
zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

-

MŠ musí mít aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí (telefony, e-maily).

-

Onemocnění dětí se ihned hlásí zákonnému zástupce. Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ.

-

MŠ v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu (ŠVP) nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí.

-

Kroužky angličtiny a keramiky se podle zájmu budou organizovat, protože je navštěvují pouze děti
zapsané do naší MŠ. Vždy je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci užívaných prostor.

-

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

3. Vzdělávací činnost dětí
-

Vzdělávací činnost a další aktivity se plánují podle Školního vzdělávacího programu MŠ Úholičky a
organizují tak, aby se aktivity dětí více organizovaly venku. Ve třídách je třeba více větrat.
Pobyt venku mimo areál MŠ Úholičky – paní učitelky mohou organizovat vycházky (výlety) do okolí
MŠ (obce) do míst, kde je malá pravděpodobnost kontaktu s větším množstvím jiných osob.

4. Úklid v MŠ:
-

V MŠ platí pro všechny stále stejná pravidla. Jsou zvýšené nároky na hygienu, dezinfekci povrchů
a prostor MŠ a na časté větrání.

Základní pravidla pro provádění úklidu:
- Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
- Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo
DVV/RKI).
- Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
- Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních židlí, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky,
vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných
prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
- Toalety MŠ jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači, jednorázovými
papírovými ručníky i látkovými ručníky.
- Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednoráz. pytle).
- O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.
- Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
- Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při
přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. Na tyto činnosti je MŠ vybavena dostatečným množstvím rukavic.

-

Prostory MŠ, hlavně třídy, se větrají stále. V případě chladnějšího počasí, kdy nemohou být okna stále
otevřená, se musí intenzivně větrat minimálně jednou za hodinu 5 minut.
Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je
prováděno nejméně jednou denně. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet osob, je prováděno několikrát
denně (např. dětské stoly a židličky, kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je
vyhnout se alergenním prostředkům.
Odpadkové koše jsou vyprázdněny minimálně jednou denně, dle potřeby i častěji.

Úklid - čištění a dezinfekci provádí v kuchyni paní kuchařky v ostatních prostorách paní školnice a paní
uklízečka prostředky k tomu určenými v době, který mají určený k úklidu. Přípravky je nezbytné používat
podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace,
koncentrace, kontaktní čas atd.).
Prádlo se bude prát při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru
vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá
vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní
nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
5. Školní stravování v MŠ Úholičky je zajištěno v běžné podobě.
-

-

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
Neumožňujeme samoobslužný výdej. Pokrmy vydává personál kuchyně včetně čistých příborů za
dodržování hygienických požadavků a používání ochranných prostředků dýchacích cest, pokud to
aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani
příbory.
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo
mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné
zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

6. Škola je vybavena:
- Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus
působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná
koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
- Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného
doplňování do dávkovačů.
- Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců školy v
případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
- Přiměřeným počtem roušek a respirátorů – pro děti/žáky/studenty či zaměstnance školy s podezřením na
výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech
školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka/studenta či zaměstnance školy).
7. Organizace MŠ v závislosti na semaforu:
- Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného
zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-voblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
- Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke
školám uvedená v závěru tohoto manuálu.
- Ředitelka školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

8. Kroky MŠ v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19:
§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,
průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a
při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
-

-

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě
dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ a není přítomen zákonný zástupce dítěte či
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a budeme ho
informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu z MŠ; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŚ; neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu
izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
- V izolaci pobývá osoba až do odchodu z MŠ nebo do doby převzetí zákonným zástupcem (jím
pověřenou osobou) v případě dítěte. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře
udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. (ředitelna). Pro účely izolace je
vytipována toaleta v zádveří MŠ. Tato toaleta je nejblíže k izolaci a nebude nikým jiným než osobou
v izolaci používána.
- V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C.
- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
- Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do
školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
-

Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a
proto si dovolujeme apelovat na vaši odpovědnost a ohleduplnost. Dítě, které má nařízenou
karanténu, nesmí do MŠ. Pokud dítě jeví známky akutního onemocnění, zajistěte, prosím jeho
karanténu a informujte lékaře, hygienu (OHS) a také nás v MŠ Úholičky.

-

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným
nošením roušky nebo respirátoru, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo
zaměstnance školy.

-

Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

9. Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance školy:
- Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
V případě, že se ředitelka MŠ dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam
kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při
svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy,
členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí ve třídě, způsob školního stravování, v
zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou
situaci.
- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených
KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého
zřizovatele.
10. Distanční vzdělávání:
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti,
nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční
výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro
distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.
11. Osoby s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě
přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.

Ředitelka MŠ Úholičky zajistila důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a
organizaci pobytu dětí ve škole v této příloze Školního řádu Ř/1/21.
Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti
vyplývající z pracovněprávního vztahu.
Všichni zaměstnanci mají zajištěné ochranné pomůcky.
Úprava pracovních povinností organizačně možná není, zaměstnanec by měl doložit, že patří do rizikové
skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí
neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).
12. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Zákonní zástupci musí zvážit tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a jestli se
rozhodnou o účasti dítěte v mateřské školy, tak s tímto vědomím.
13. Úplata za vzdělávání a stravování:
Zařízení veřejných zřizovatelů
- Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy platí, že v mateřských školách
stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení
provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že
mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Viz směrnice o stanovení podmínek výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Úholičky – S/3/21.
14. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy.
-

Při výkonu práce se nošení roušek bude řídit epidemiologickými a hygienickými nařízeními, která
stanoví stát, KHS nebo MZd. V případě, že bude nařízeno nošení roušek a pokud se nejedná o prvek,
který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný
pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit
zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Přesto MŠ Úholičky svým
zaměstnancům tyto ochranné prostředky poskytuje.

15. Mateřská škola Úholičky a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
16. Kontakty:
-

Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti
pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“
MŠMT (kontakty níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka je Vám k dispozici
každý všední den od 8 do 17 hodin.
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:
 +420 771 139 410


+420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 770 158 757

Kontakty na Krajské hygienické stanice:
 V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení
kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné
územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na
webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené kontaktní adresy:
KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz

-

K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné
MZd a místně příslušné KHS.

Kontakty na Krajské hygienické stanice:
- V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení
kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné
územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na
webových stránkách krajských hygienických stanic na webu ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/.
- + 420 234 118 263
- + 420 234 118 283

V Úholičkách dne 18. 8. 2021
Monika Mintělová (ředitelka MŠ Úholičky)

Seznámily se a schválily dne …………………………………
Márová Lucie……………………………………………………….
Klecová Kristýna……………………………………………………
Tomanová Martina…………………………………………………
Měchurová Tereza………………………………………………….
Brožková Śárka……………………………………………………..
Znamenáčková Helena……………………………………………..
Kučerová Markéta………………………………………………….

VÁŽENÍ RODIČE, SEZNAMTE SE S NOVOU
PŘÍLOHOU Č. 4 ŠKOLNÍHO ŘÁDU MŠ
ÚHOLIČKY PLATNOU OD 1. 9.2020.
DĚKUJEME.
VÁŽENÍ RODIČE, SEZNAMTE SE S NOVOU
PŘÍLOHOU Č. 4 ŠKOLNÍHO ŘÁDU MŠ
ÚHOLIČKY PLATNOU OD 1. 9.2020.
DĚKUJEME.

