
Vážení rodiče dětí MŠ Bílá, 
 
v souvislosti se všemi opatřeními, které jsme nuceni přijímat nebo ve škole přímo vytvářet 
vás všechny žádám o součinnost. 
 
Ode dneška, tj. od pátku 30.10., máme několik pozitivně testovaných kuchařek školní jídelny, a 
proto pro příští týden (a možná i déle) pojedeme v provizorním režimu.  
Školní jídelna ZŠ a MŠ Bílá nebude vařit. Zbývající personál zajistí dopolední a odpolední 
svačiny. Obědy ale budeme dovážet ze ZŠ A. Čermáka. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, 
abyste závazně potvrdili účast dětí k denní docházce do školky anebo naopak děti odhlásili. 
Podle toho stavu budeme dělat objednávky počtu obědů, vždy den dopředu v poledne.  
K tomuto účelu jsme zřídili webovou tabulku, do které vyplníte údaje, zda se vaše dítě zúčastní 
nebo nezúčastní výuky. Bylo by fajn, pokud vyplníte tabulku na týden dopředu, ale pokud to 
neuděláte, můžete i průběžně. Každopádně vždy ve 12 hodin budeme objednávat počty obědů 
na následující den podle aktuálního stavu v tabulce. 
Přestože jste dnes telefonicky už tyto údaje sdělovali učitelkám MŠ, vyplňte prosím tabulku i na 
příští týden. Na pondělí již nelze obědy objednat, tudíž ani přihlásit k docházce. K docházce na 
úterý se jde přihlásit nejdéle do pondělí 11:59 h. (byli bychom však raději, pokud byste se hlásili 
dříve). 
 
Do tabulky vyplňujte: 
 A = ano, účastní se 
 N = ne, neúčastní se 
 
V následujícím období tedy platí: 
 
KDO JE ZAPSÁN V TABULCE, MÁ OBJEDNANÝ OBĚD A ÚČASTNÍ SE DENNÍ DOCHÁZKY. 
KDO JE ZAPSÁN V TABULCE A NEDOSTAVÍ SE, HRADÍ OBJEDNANÝ OBĚD V PLNÉ VÝŠI. 
KDO NENÍ ZAPSÁN V TABULCE, NEMÁ OBJEDNANÝ OBĚD A NEMŮŽE SE ÚČASTNIT 
DENNÍ DOCHÁZKY. 
 
Na pokyn vedení nebudou učitelky MŠ v tomto ohledu dělat výjimky, respektujte prosím výše 
uvedená pravidla. Pokud byste cokoli potřebovali, neváhejte se obrátit přímo na vedoucí učitelku 
paní Pelikánovou - pelikanova@zsbila.cz 
 
Odkaz na tabulku bude rozeslán všem rodičům následujícím e-mailem. Pokud by někomu z vás 
nedošel, nahlaste prosím paní Pelikánové přesnou e-mailovou adresu. 
 
 
Děkuji za vaši součinnost a omlouváme se všem za komplikace. 
 
 
S pozdravem 
Martin Molčík 
ředitel školy 
____________________ 
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