
1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace VÁNOČNÍ PROVOZ 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí ohledně zajištění „vánočního provozu“ 

v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 

(dále jen 1. MŠ) v období od pondělí 23. 12. 2019 do pátka 3. 1. 2020 

 
 

Vážení rodiče, 

 

tímto vám oznamuji, že ve dnech od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020, tj. dnech mezi 

letošními vánočními svátky a dny začátku Nového roku 2020, bude v našich mateřských školách 

omezen nebo zcela přerušen jejich provoz. Důvodem je každoroční velká absence dětí v těchto 

svátečních dnech.  

 

Po provedeném průzkumu, který proběhne v jednotlivých třídách na všech našich MŠ v následujících 

říjnových dnech, kdy si společně s třídní učitelkou vyznačte u jména vašeho dítěte do předem 
připravených třídních seznamů s tabulkou prosincových (4 dny) a lednových dnů (2 dny) znaménkem 

MÍNUS jeho nepřítomnost v MŠ (tj. dny omluvené absence dítěte), znaménkem PLUS pak jeho 

přítomnost a účast na vzdělávání, včetně školního stravování. Potvrdí-li se naše zkušenosti 

z uplynulých let, kdy nebyl zájem ze strany rodičů o poskytování předškolního vzdělávání v tyto dny, 

bude 1. MŠ organizovat vzdělávání a školní stravování pro všechny přítomné a neomluvené děti 

v době tzv. „vánočního provozu“ pouze na jednom pracovišti, kterým bude MŠ Barevná školka v ulici 

Komenského 7, Karlovy Vary - Doubí. 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí budou přístupné na nástěnkách v šatnách jednotlivých 

mateřských škol a na webových stránkách 1. MŠ. Všichni zákonní zástupci dětí mohou nejdéle do 

pátku 20. 10. 2019 na přiložených jmenných seznamech vyznačit přítomnost či nepřítomnost svého 
dítěte v shora avizovaných dnech: pondělí 23. 12., pátek 27. 12., pondělí 30. 12., úterý 31. 12. 2019, 

dále pak ve čtvrtek 2. 1. a v pátek 3. 1. 2020. 
 

*pozn.: v případě dlouhodobé absence dítěte je možné s MŠ komunikovat elektronickou poštou 

(kontakty na jednotlivé MŠ najdete na webových stránkách 1. MŠ 
https://www.materinkykv.cz/index.php/zamestnanci-a-kontakty/)  

 

Po zpracování dodaných podkladů z jednotlivých MŠ budete ředitelkou 1. MŠ o průběhu případného 

omezení či přerušení provozu ve vaší kmenové MŠ v době „vánočního provozu“ předem písemně 

informováni na veřejně přístupném místě v MŠ a webových stránkách školy. 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy 

 

 

 

Jednotlivé mateřské školy v rámci 1. MŠ:  

Komenského 7, Krymská 10 + 12, U Brodu 73, Mozartova 4, Východní 6, nám. E. Destinnové 1, 

Hornická 66, LMŠ Duběnka. 
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