PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 26. 7. 2021 – 6. 8. 2021
Vážení rodiče, milé děti, těšíme se vás v naší MŠ
Děti jsou rozděleny do tříd podle mateřských škol.
Třída KOŤATA přízemí vlevo – děti z MŠ Poznaňská
Tel: 724 387 273
Třída SLUNÍČKA přízemí vpravo – děti z MŠ Řešovská
Tel: 604 256 840
Třída MYŠKY patro vlevo – děti z MŠ Krynická
Tel: 724 387 272
Třída LVÍČATA patro vpravo – děti z MŠ Lešenská a MŠ Dolákova
Tel: 601 178 964
První den pro vstup do areálu použijte zvonek na ŘEDITELNU, kde vám oproti záloze
200,-Kč bude vydán čip pro další vstup do MŠ. V případě potřeby si můžete vyžádat až dva
čipy. Vrácení čipů bude možné v den ukončení pobytu na příslušné třídě.
Vzhledem k havárii vody a s tím spojené následné rekonstrukci kuchyně, bylo nutné
po dohodě se zřizovatelem přistoupit k dovážce stravy. A proto je nutné dodržet následující.
První den prázdninového provozu bude strava objednána pro všechny děti přihlášené na
prázdninový provoz. Dny následující bude nutno vždy do 8:30 nahlásit či odhlásit pobyt na
další den na třídě, kterou bude dítě navštěvovat.
V šatnách příslušných tříd naleznete rozpis značek. Děti se přezouvají a ukládají obuv
a oblečení na svou značku –botníky, lavičky a skříňky.
Dítě musí být bezpodmínečně předáno učitelce ve třídě a býti od učitelky převzato!!!

Provoz školy je od 6:30 do 17:00 hodin.
Ráno přivádějte děti nejpozději do 8:15 hod., aby vám čip umožnil opustit budovu MŠ.
Po obědě si můžete děti vyzvednout od 12:00 do 12:30 hod.
Odpoledne od 15:00 hod.

Děti potřebují:
 pevnou obuv na přezutí do budovy (nikoli obuv typu crocs, nebo sandály na venkovní
pobyt), pohodlné oblečení do třídy
 převlečení na zahradu, při teplém počasí jim dejte pokrývky hlavy
 náhradní oblečení a spodní prádlo
 pyžamko - dejte dětem do třídy
 za příznivého počasí budou děti chodit odpoledne na zahradu. Do připravené tašky
nebo batůžku se jménem připravte ráno dětem věci např. čisté oblečení na cestu domů,
které si ponesou na zahradu a pak odnesou domů – vstup do budovy již nebude
možný.
Do MŠ nebude přijato s příznaky virového onemocnění ani jiných chorob – kašel, rýma,
teplota. V případě výskytu alergické rýmy nebo astmatických kašlů, je potřeba toto doložit
zprávou od specialisty - alergologa, který napíše, že dítě trpí alergickými projevy právě
v tomto období.
Děkujeme za spolupráci
Přejeme vám u nás hezký pobyt.
S pozdravem

Ředitelka MŠ Lešenská
Mgr. Šárka Šímová

