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Milé děti a vážení rodiče z MŠ „Delfínek“,  

 

Vzhledem k ochotě a vstřícnosti pana ředitele Základní školy Aloisina výšina panu Mgr. 

Jaroslavu Vykoukalovi a  ve spolupráci s paní vychovatelkou Šárkou Malinovou a vedoucí 

stravování Ladislavou Fialovou Vám mohu oznámit , že Vaše děti budou po celou dobu 

rekonstrukce MŠ na návštěvě v Základní škole, Aloisina výšina. 

Jedná se o děti v posledním roce školní docházky a děti 4-5 let, které bez problémů zvládají 

velké prostory a náročnější režim dne.  Pro mladší děti nejsou prostory vhodné. Řada z Vás 

již základní školu dobře zná, protože ji navštěvuje starší sourozenec. Z mého pohledu se nám 

podařila ta nejlepší varianta. Děti i zákonní zástupci se seznámí s prostředím školy, budou se 

setkávat s dětmi, které chodily do naší mateřské školy a  za rok při nástupu do základní školy 

budou velmi dobře adaptovány na nové prostředí.  

Věřím, že váš pobyt bude pro děti i pedagogické pracovníky obohacující, podnětný , a že se 

budeme moci co nejdříve vrátit do své kmenové školky. 

Paní učitelky se budou snažit pro vás vytvořit takové prostředí, abyste tuto změnu pociťovali 

co nejméně, ale vzhledem k současné pandemické situaci, Vás velice prosíme o respektování 

hygienických pravidel a pozornost věnujte 

 také organizačním pokynům třídních učitelek.. 

Kontakt ZŠ Kunratická: 

                     e-mail:  info@zs-aloisinavysina.cz 

                    WWW: http://www.zs-aloisinavysina.cz 

 

 

Pokud byste cokoli nevěděli nebo potřebovali, neváhejte se na mne  s důvěrou obrátit a věřím, 

že vše společně zvládneme. 😊 

 

Iveta Blažková ředitelka 

702 048 015   

http://www.zs-aloisinavysina.cz/


Informace k organizaci režimu dne ZŠ Aloisina výšina 

PŘÍCHOD DO ZŠ 

 6.30, 7.00, 7.30, 7.45 

 pověřený pracovník1 vyzvedne Vaše dítě v šatně („fialová“ barva) bude označena 

 V případě, že se dítě vrací po nemoci, informujte nás, prosím, předem, že dorazí.  

 Doporučení: roušky pro děti – společné prostory ZŠ 

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 

 omluvit nejlépe den předem 

 omluvit do 7.30 (z důvodu nahlašování obědů školní jídelně) stačí SMS 

 v případě, že neomluvíte nepřítomnost dítěte, bude mu počítán oběd 

 pí. uč. Eva Flídrová 777 598 811 

 pí. uč.  Bc.Julie Vrabcová 720 418 975 

 

ŠATNA 

 rodičům bude vstup do šatny umožněn (zde vyčkáte na pověřeného pracovníka) 

 v šatně budou tašky označené značkami dětí 

 v šatně je nutné mít náhradní věci na převlečení (kalhotky/slipy, tričko, kalhoty, 

ponožky) 

 NÁHRADNÍ VĚCI NA CESTU DOMŮ (v náhradních prostorech nemáme dostatek místa 

na usušení věcí – bereme v potaz zimní počasí) 

 

STRAVOVÁNÍ 

 probíhá ve školní jídelně, oběd se vydává od 11.10 hod. 

 stravné činí 740,- Kč, děti s odkladem školní docházky 820,- 

 měsíční platbu stravného („školáci“), stravného a školného (mladší děti) zasíláte nadále 

na účet MŠ „Delfínek“  

 

ODCHOD DĚTÍ 

 pokud máte možnost vyzvedávat „po O“ moc nám to pomůže (po obědě je k dispozici 

pouze 1 herna) 

 po obědě si děti vyzvednete v čase ve 12.15 hod. 

 odpolední vyzvedávání : 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25   

                                                           
Třídní učitelky : Eva Flídrová, Bc. Julie Vrabcová, Jindra Kostková, školnice : Iveta Nováková 


