
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace je určenou 

mateřskou školou k zajištění péče o děti, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči 

rodiče nebo jiný zákonný zástupce. 

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou: 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci 

poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánu veřejného zdraví, zaměstnanci 

uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, sociální pracovníci zařazení 

k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění, sociální pracovníci a další odborní pracovníci 

vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

v platném znění, zaměstnanci Úřadu práce ČR, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci 

ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR, 

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými 

anebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, pedagogickými anebo 

nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci 

školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci školního 

stravování, zaměstnanci České pošty, s.p. 

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců 

uvedených v tomto odstavci, a jejich individuální zařazení do konkrétní určené školy provede 

starosta obce s rozšířenou působností. 

ORGANIZACE PROVOZU MŠ PŘI VYKONÁVÁNÍ PÉČE O DĚTI, K NIMŽ NEMOHOU 

ZA KRIZOVÉ SITUACE VYKONÁVAT PÉČI RODIČE ANEBO JINÝ ZÁKONNÝ 

ZÁSTUPCE 

 Zákonný zástupce dítěte přihlásí své dítě (nejlépe den předem) k docházce do určené 

MŠ:  

 Telefonicky: 483 305 181 (MŠ V. Nezvala 12),  

                       483 319 993 (MŠ Švédská), 775 787 022 

 e-mailem: svedska@materska-skola.com 

Péče bude zajišťována od pondělí do pátku od 6,00 – 20,00 hod. následujícím způsobem: 

1. 6,00 – 16,30 hod.  

PO TOMTO ČASE LZE V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH i NADÁLE VYUŽÍT SLUŽEB ŠKOLY: 

2. 16,30 – 20,00 hod. 

PO UKONČENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU MŠ (tj. od 16,30 hod.) BUDE MOŽNO 

KONTAKTOVAT PEDAGOGICKÝ DOZOR NA TELEFONNÍM ČÍSLE:   

704 133 693 
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