
Vážení rodiče, 

začátek školního roku se blíží, předpokládáme, že děti se těší, a aby vše proběhlo bez zádrhelů, 

prosím seznamte se s dokumentem Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu mateřské školy, který určuje 

organizaci předškolního vzdělávání vzhledem ke COVID-19. Najdete ho na webu MŠ – Aktuality. 

 

Vzhledem k přístavbě nové budovy v areálu V Cihelně věnujte pozornost organizaci scházení a 

rozcházení dětí, které jsou zde zařazené: 

V nové budově je umístěna třída s názvem Myšky, do které jsou zařazeny děti z původní třídy 

Panáčků a doplní je nově příchozí děti do počtu 25. 

Třídu Panáčků jsme nově přejmenovali na Koťátka a připravujeme ji pro nejmladší děti. 

 

V Cihelně: 

Ráno se děti scházejí od  6:15 hod. ve třídě Myšek. Všechny děti vstupují do areálu MŠ novou 

brankou. Děti ze třídy Koťátek se převléknou ve své šatně a s přezůvkami v ruce přejdou do šatny 

Myšek ve druhé budově.  

V 7:45 odcházejí děti (Koťátka) do své třídy a další příchozí již po zazvonění vstupují rovnou do své 

šatny hlavním vchodem z ulice. 

Po obědě se děti rozcházejí od 12:30-12:45hod., odpoledne od 14:45 hodin. 

V 15:30 děti ze třídy Koťátek přecházejí do třídy Myšek. 

V 16:30 hodin se mateřská škola uzavírá. 

V hlavní budově: 

Ráno se děti scházejí od 6:15 hod. ve třídě Motýlků,   

              v 7:30 hod. odcházejí děti ze třídy Kytiček a Sluníček do své třídy. 

Po obědě se děti rozcházejí od 12:30 - 12:45 hod., odpoledne od 14:45 hodin. 

V 15:30 hod. přecházejí děti ze třídy Motýlků a Kytiček do třídy Sluníček. 

V 16:30 hodin se mateřská škola uzavírá. 

 

Doplňkové aktivity v MŠ (kroužky) v odpoledních hodinách 15:35 – 16:20 hod. 

Z důvodu stanovených mimořádných hygienických opatření bude možné nahlásit do kroužků pouze 

děti, které se vzdělávají v hlavní budově MŠ.  Není možné děti z areálu V Cihelně zařadit do kroužků, 

které budou probíhat v hl. budově na ul. Školní. 

Formuláře k zapisování zájmu najdete na hl. nástěnce v chodbě MŠ. 

Jedná se o tuto nabídku: 
Po: Logopedie – individuální péče (možné i pro děti z Cihelny) 
Po: Flétničky 
Út: Keramický kroužek  
Stř: Angličtina pro nejmenší  
Čt:  Tanečky pro nejmenší 
 
Podrobné informace získáte na tř. schůzce, která se v každé třídě uskuteční ve 2. zářijovém týdnu. 
 
Na 1. den nezapomeňte vzít s sebou mimo veškeré oblečení (i náhradní)  

- lůžkoviny (řádně podepsané!!) 
- láhev na pití na pobyt venku (také pečlivě označenou) 
- Prohlášení o bezinfekčnosti  
- Pověření k vyzvedávání dítěte 
- roušku pro dospělé.  

U vchodu do budovy je nutné použít dezinfekci rukou! 
 
Přejeme Vám i dětem pohodový nástup, už se na vás těšíme! 
 
Z. Hloušková 


