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Vánoční provoz 2019  

v MŠ Barevná školka, Komenského 7, Karlovy Vary  - Doubí  
 

 

Pokyny pro rodiče: 
 

Co potřebujete vědět! 
➢ Během vánočního provozu 2019, tj. v období od pondělí 23. 12. 2019 do pátka 3. 1. 

2020, bude vzdělávání a stravování dětem poskytováno pouze v zelené třídě, kterou 

naleznete v 1. patře zelené budovy MŠ Barevná školka; její provozní doba je 

stanovena v tyto dny od 6,30 do 16,30 hodin. 

➢ Dítě do MŠ přivádějte nejdéle do 8 hodin! Při svém příchodu, prosím, zvoňte na 

zelenou třídu domovním telefonem a představte se jménem přiváděného dítěte. 

Pedagog vás poté vpustí do budovy elektronickým vrátným.  

➢ V šatně si dítě první den vybere šatní box, jehož značku nahlásí pedagogovi ve třídě 

při vašem osobním předání! Dostatečné množství náhradního spodního prádla a 

svrchního ošacení, případně i obuvi, dítěti podepište a uložte do jeho šatního boxu 

(nezapomeňte na rukavice, pyžamo, bačkory).  

➢ Dítě si můžete vyzvednout buď po obědě v čase od 12,00  -  12,20 hodin, dále pak po 

odpoledním odpočinku v době mezi 14, 15 – 16,15 hodin.  

 

Chcete omluvit nepřítomnost dítěte? 
➢ Osobně předem přímo u pedagoga ve třídě, rovněž telefonicky na tč. 606 677 267, 

anebo zasláním SMS zprávy. Stravné pak bude možné odhlásit nejdéle do 8 hodin 

v den nepřítomnosti dítěte (neodhlášená, avšak připravovaná strava, tak bude použita 

na přídavky přítomných dětí). 

 

Kde nás najdete?  

➢  V MŠ Barevná školka na adrese Komenského 7 v Doubí, stará zelená budova 

ředitelství 1. MŠ, vchod horní brankou z ulice Komenského bude označen cedulkou. 

➢  Autobusem MHD č. 6 směr Doubí, zastávka U Zámečku. Po vystoupení z autobusu 

pokračujte dál ve směru jízdy autobusu, vzhůru po levé straně Studentské ulice 

(opačným směrem než je Doubský most). Jděte vzhůru cca 100 m, na první odbočce 

zahněte vlevo do ulice Komenského. Po cca 50 m budete stát před budovou naší MŠ. 

➢  Autem po Západní ulici (kolem dolního nádraží), dále po Plzeňské a Studentské až do 

Doubí, u zámečku doleva, cca po 100 m odbočíte znovu doleva a jste v ulici 

Komenského. Od MŠ Vás nyní dělí cca 50 m. Budova MŠ se nachází na levé straně 

ulice Komenského. 

➢ info na webu 1. MŠ https://www.materinkykv.cz/index.php/kde-nas-najdete-2/  

 

 

Všem dětem i rodičům přejeme příjemné prožití svátečních dnů a do nového roku 2020 hodně 

štěstí a zdraví!  

 

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá a celý tým zaměstnanců z našich jednotlivých mateřských škol  
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