
Mateřská škola Brno, Kneslova 7, p.o.

__________________________________________________

Organizace MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. po dobu rekonstrukce
Vážení rodiče, předkládáme vám informace o organizaci provozu MŠ Brno, Kneslova 7 po dobu
rekonstrukce. Vzdělávání dětí bude probíhat a dvou pracovištích ve družinách ZŠ Kneslova a ZŠ
Řehořova.

Hvězdičky – ZŠ Řehořova Lentilky – ZŠ Kneslova Korálky – ZŠ Řehořova

Personální zabezpečení

Božena Kraváčková

Ilona Fridrichová

Silvie Barešová

Erika Konečná

Jitka Polášková

Hana Susová

Lenka Burianová

Zuzana Veselá

Libuše Bradlerová

Jitka Mendlíková

Kateřina Fridrichová

Silvie Barešová

Erika Konečná

Kontakty

Telefon do školky - 606764500 Telefon do školky - 604202429 Telefon do školky - 606764500

Provoz MŠ

Otevírací doba:

od.6,30 do16,30 hod.

Otevírací doba:

od 6,30 do 16,30 hod.

Otevírací doba:

od 6,30 do 16,30 hod.

Příchod dětí do školky:
od 6,30 hod.

Doporučený příchod:
od 6,30 do 8,00 hod.

Příchod dětí do školky:
Od 6,30 hod.

Doporučený příchod:
od 6,30 do 8,00 hod.

Příchod dětí do školky:
od 6,30 hod.

Doporučený příchod:
od 6,30 do 8,00 hod.

Vchod do MŠ bude bočním
vchodem do družiny.

Cesta bude označena cedulí.

Zvonit na zvonek označený MŠ

Vchod do MŠ bude bočním
vchodem do družiny.

Cesta bude označena cedulí.

Zvonit na zvonek označený MŠ

Vchod do MŠ bude bočním
vchodem do družiny.

Cesta bude označena cedulí.

Zvonit na zvonek označený MŠ

Vyzvedávání dětí po obědě je
možné od 12,00 do 12,15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě je
možné od 12,00 do 12,15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě je
možné od 12,00 do12,15 hod.



Odpolední vyzvedávání dětí od
15,00 do 16,30 hod.

Odpolední vyzvedávání dětí od
15,00 do 16,30 hod.

Odpolední vyzvedávání dětí od
15,00 do 16,30 hod.

Parkování

Nejvhodnější doba pro parkování 6,30 – 7,30 hod. Po 7:30 hodině přijíždějí rodiče žáků základní školy
a parkování se komplikuje. Na obou pracovištích jsou malé parkovací kapacity. Prosíme, dbejte
zvýšené opatrnosti, ohleduplnosti a tolerance.

Parkovat je možné u školy
nebo na nezbytnou dobu na
pravé straně (v zálivu pro
autobus), dále na ulici
Řehořova. Doporučujeme
chodit pěšky.

Parkovat je možné před školou
nebo vedle PN na ulici Cornovova
(u sběrného střediska).
Doporučujeme chodit pěšky.

Parkovat je možné před školou
nebo na nezbytně nutnou dobu
na pravé straně (v zálivu pro
autobus), dále na ulici
Řehořova. Doporučujeme
chodit pěšky.

Stravování

Stravování bude probíhat ve
školní jídelně (výdejně) – ve
stejné budově ZŠ Řehořova.

Dětem můžete jídlo odhlásit
telefonicky na tel.č.:
606764500 nebo do sešitu u
tříd.

Dětem je možné jídlo odhlásit
pouze na následující dny, a to
den předem do 12,00 hod.

Stravování bude probíhat ve školní
jídelně (výdejně) – ve stejné budově
ZŠ Kneslova.

Dětem můžete jídlo odhlásit
telefonicky na tel.č.: 604202429
nebo do sešitu u třídy.

Dětem je možné jídlo odhlásit pouze
na následující dny, a to den předem
do 12,00 hod.

Stravování bude probíhat ve
školní jídelně (výdejně) – ve
stejné budově ZŠ Řehořova.

Dětem můžete jídlo odhlásit
telefonicky na tel.č.:
606764500 nebo do sešitu u
tříd.

Dětem je možné jídlo odhlásit
pouze na následující dny, a to
do 12,00 hod.

Stravování bude opět zajištěno MŠ Brno, El. Krásnohorskou 15. Celodenní stravné bude i nadále
35/39 Kč.

Ve 12 hod.. hodin se objednávají jídla na následující den a již není možné objednávku zrušit. Takové
jídlo je možné odnést v jídlonosiči v době od 10,30 do 10,45 hod.

Na druhý a další den je rodič povinen jídlo odhlásit. V opačném případě mu bude účtována plná cena
jídla – tedy 35/39 Kč.

Doplňující informace

Nadále budeme s dětmi pracovat podle stávajícího ŠVP.

Prosíme rodiče, aby PODEPSALI DĚTEM VŠECHNO OBLEČENÍ, OBUV, PAPUČKY!


