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Organizace MŠ  OŠTAŠ OV po dobu rekonstrukce 

Vážení rodiče, předkládáme vám informace o organizaci provozu MŠ Ostašov po dobu rekonstrukce. 

Vzdělávání dětí bude probíhat na dvou pracovištích (Žákovská 67 Ostašov a Heřmánkova 95 Machnín) a ve dvou třídách 

(červená Ostašov a žlutá Machnín).  

 

Žlutá třída – Machnín Červená třída – Ostašov 

Personální zabezpečení 

Lucie Válková, učitelka 

Valerie Bužíková, učitelka 

Monika Foitová, stravování, úklid 

Dana Krajczyová Bc., učitelka 

Adéla Králová, učitelka 

Pavlína Synková, stravování, úklid 

Kontakty 

Telefon do školky – učitelka: 734 358 155 Telefon do školky – učitelka: 778 766 177 

Provoz MŠ 

Otevírací doba: od 6:30 do 16:30 Otevírací doba: od 6:30 do 16:30 

Příchod dětí do školky: do 8:00 

Doporučený příchod 6:30 – 7:15 

Příchod dětí do školky: do 8:00 

Doporučený příchod 6:30 – 7:15 

Vchod do MŠ bude zezadu budovy. 

Cesta bude označena cedulí. 

Zvonit na zvonek označený MŠ. 

Vchod do MŠ bude ze dvora (okolo hřiště školy) do 
nové budovy. 

Cesta bude označena cedulí. 

Zvonit na zvonek označený MŠ. 

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 11:30 až 12:00.  
Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:15 až 12:30, 
po jejich návratu z oběda ve škole v Žákovské ulici. 

Odpolední vyzvedávání dětí od 14:00 do 16:30. Odpolední vyzvedávání dětí od 14.15 do 16.30. 

Parkování 

Nejvhodnější doba pro parkování 6:30 – 7:15. Po 7:30 přijíždějí rodiče žáků a parkování se komplikuje. Na obou 
pracovištích jsou malé parkovací kapacity. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti, ohleduplnosti a tolerance. 

Parkovat je možné před školou nebo dole u pošty (cca 5 
min pěšky). Doporučujeme parkovat u pošty. 

Parkovat je možné u školy. 

Doporučujeme chodit pěšky. 

Stravování 

Stravování bude probíhat ve školní výdejně – ve stejné 
budově. 

Svačiny a přesnídávky budou děti dostávat ve škole na 
Žákovské ulici. 

Oběd se bude vydávat ve školní výdejně v Křižanské 
ulici, děti budou na oběd docházet. 

Kvůli docházení na obědy prosíme rodiče, aby pořídili 
dětem malý batůžek (např. Decathlon 49,-kč) NE TKA-
NIČKOVÝ! 
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Batůžek bude stále v šatně! Do batůžku prosím dejte 
dětem pláštěnku, protože se bude chodit za každého 
počasí. 

Svým dětem můžete jídlo odhlásit telefonicky nebo SMS 
na čísle 775 841 281. 

Svým dětem můžete jídlo odhlásit telefonicky nebo SMS 
na čísle 778 766 177. 

Jídlo je možné odhlásit pouze na následující dny, a to do 
14 hodin. 

Jídlo je možné odhlásit pouze na následující dny, a to do 
14 hodin. 

Stravování bude zajištěno firmou GASTRON. Celodenní stravné bude i nadále 34 Kč. 

Ve 14 hodin se objednávají jídla na následující den a již není možné objednávku zrušit. Takové jídlo je možné od-
nést v jídlonosiči v době od 11:00 – 12:00. 

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

Doplňující informace 

Nadále budeme s dětmi pracovat podle stávajícího ŠVP. Pro děti budou připraveny mimoškolní aktivity (například 
divadla, školní výlet, čarodějnice, den matek). 

Na těchto akcích plánujeme společné setkávání všech školkových dětí. 

Během pobytu v náhradních prostorách si děti NEBUDOU čistit zoubky. 

Prosíme rodiče, aby PODEPSALI DĚTEM VŠECHNO OBLEČENÍ! 

 

Za tým ZŠ a MŠ Ostašov: 

Dana Krajczyová  

Lucie Válková 

Hynek Šabata 

Radek Vystrčil  


