
Čipy - školní rok 2020/2021 
Při vstupu do budovy MŠ se používá čip. 

 
– Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby nejpozději do 
konce července nahlásili počet čipů na e-mailovou adresu: 

josef.sevcik@msboskovice.cz 

 

- Do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, registrační 
číslo a počet čipů.   

 

- Čipy se budou vydávat v pondělí 31.8.2020 

od 8:00 – 10:00 a od 14:00 – 16:00          

u vedoucí stravování, vstup je brankou u přístavby 
(Zajíčci a Medvídci), směr bude vyznačen. 

 

- Za jeden čip se platí vratná záloha 150 KČ, kterou 
uhradíte hotově při převzetí čipu. 

 

 

 

 



ČIPY-VSTUP DO BUDOVY 
Při vstupu do budovy MŠ se používá čip. 

 
 Čip slouží ke vstupu osobě, která doprovází dítě do MŠ. 
 V případě, že s nimi chce do objektu vstoupit další neznámá osoba, nahlásí tuto 

skutečnost neprodleně třídní učitelce. 
 Elektronický čip je nutné přiložit k černé krabičce, která je umístěna vedle vstupních 

dveří, vyčkáte na signál a můžete dveře otevřít. 
 

Vstup pomocí čipu je vymezen časovým úseky v pracovních dnech, a to následovně: 
 

 Ráno: 6:30 - 8:30 
 Poledne: 12:00 – 12:30 – třídy Šnečci a Medvídci 11:45 – 12:15 
 Odpoledne: 14:00 – 16:30 
 Mimo uvedené časové úseky příchozí osoba zazvoní, nahlásí svoje celé jméno a 

oznámí koho vedou MŠ.  
 Děti se zpravidla scházejí v mateřské škole do 8:00 hod., dobu příchodu i odchodu 

lze individuálně dohodnout s třídní učitelkou.  

 

Všechny děti přicházejí do MŠ určenými vchody, přes své šatny. 

Třídy - dolní patro – první brána od Coopu 

Koťátka, Sluníčka, Šnečci 

 

Třídy - horní patro – vstup druhá brána od Coopu - po rampě 

Sovičky, Veverky, Mravenečci, Ježečci 

 

Třídy – přístavba – brána u přístavby 

Medvídci a Zajíčci 

 

 
V 8:30 hod. se uzavírá budova MŠ a šatny (čip je nefunkční). 
V 15:30 hod. se uzavírá přístavba MŠ (čip je nefunkční). 
V 16:30 hod. se uzavírá celá budova a areál MŠ.  

 

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno v druhé polovině 
srpna. 


