
INFORMACE PRO RODIČE K LETNÍMU PROVOZU 

MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ 2020 

Červená a Modrá třída 

Modrá a Červená třída jsou umístěny v prostorách budovy ZŠ Lyčkovo náměstí. 

Vstup do budovy je v pravém křídle školy. První den rodič obdrží kód, pod kterým bude vstupovat do 

budovy. V rámci bezpečnosti vašeho dítěte vás prosíme o předání kódu pouze rodinným příslušníkům, 

kteří budou vaše dítě vyzvedávat. 

Do budovy je umožněn vstup pouze v těchto časech: ( z důvodu bezpečnosti váš kód není aktivní 

v jiném čase) 

Příchod do MŠ: 6.30 – 8.00 hodin 

Vyzvedávání po obědě: 12.00 – 12.30 hodin 

Odpolední vyzvedávání: 14.30 – 17.00 hodin 

Režim dne: 

- Vstup pro děti z Modré a Červené třídy je přes budovu základní školy  

- příchod dětí do MŠ 6.30 – 8.00 hodin 

- individuální příchod pouze po telefonické domluvě s třídní učitelkou 

- dopolední svačina v jídelně školky: Červená třída 8.30 – 8.50 hodin 

- dopolední svačina v jídelně školky: Modrá třída 8.50 – 9.10 hodin 

- dopolední pobyt venku 9.30 – 11.10 hodin 

- oběd Červená třída: 11.20 – 11.40 hodin 

- oběd Modrá třída: 11.40 – 12.00 hodin 

- vyzvedávání dětí po obědě 12.00 – 12.30 hodin 

- odpolední svačina Červená třída v jídelně školky: 14.00 – 14.20 hodin 

- odpolední svačina Modrá třída v jídelně školky: 14.20 – 14.40 hodin 

- vyzvedávání dětí a odpolední pobyt venku 14.30 – 17.00 hodin 

- budova se uzamyká v 17. 00 hodin 

V případě příznivého počasí budeme odpoledne na zahradě ZŠ. Vyzvedávání dětí a vstup na zahradu je 

přímo přes budovu ZŠ (váš kód je aktivní 14.30 – 17.00 hodin). 

Omlouvání dětí ze stravného a docházky: 

- pokud chcete své dítě omluvit ze stravného a docházky do MŠ je nutné zavolat nebo poslat SMS 

zprávu do 7.30 hodin na třídní mobil 

- mobil Červená třída: 775 383 715 

- mobil Modrá třída: 778 068 745 

- přeplatky za stravné (řádně odhlášené) vám budou vráceny na váš účet 

- v případě dotazu ohledně přeplatku se obracejte na paní hospodářku 

 R. Šebkovou 221 779 671 

Co s sebou do školky: 

- bačkory s bílou podrážkou  

- pohodlné oblečení do třídy 

- pohodlné oblečení na zahradu dle aktuálního počasí 

- náhradní oblečení do skříňky 

- plavky, pokud si vaše dítě nechce hrát s vodou nahé 

- pyžamo na relaxaci pro mladší děti, předškoláci pyžamo nepotřebují 

V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky, provozní zaměstnankyně nebo na zástupkyni ředitele 

775 372 249 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI  



 
 

 

 

 

 

 

 

 


