Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

pomozte prosím vytvořit a udržet bezpečnější a příjemnější prostředí před školou pro všechny
děti – i ty Vaše!
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Pokud nemáte jinou možnost, než dovážet děti do školy autem, dodržujte dopravní předpisy a
zajíždějte a zastavujte jen tam, kde tím neomezujte ostatní. Svým i ostatním dětem nejvíc
pomůžete, pokud si pro vyložení dětí vyberete bezpečné a legální místo dál od školy – ve
výběru Vám pomůže mapa vhodných míst i bezpečných tras DO školy po svých – KUDY? (viz QR
odkaz).
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Děkujeme, že berete odhled i na ostatní!

Děkujeme, že berete odhled i na ostatní!

V ON-LINE MAPĚ

Projekt „Pomozme dětem na vlastní nohy!“
www.MB-eko.cz připravili:
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Další bezpečné a
legální zastávky
Mama-Taxi najdete
v on-line mapě:
viz QR kód.
Nezastavujte u školy: na
zastávce BUS i v jízdním pruhu
je to nebezpečné a nelegální!

Krátké zastavení na odbočce
k OKAY-elektro u školy:
bezpečná cesta i pro nejmenší.

Na parkovišti GRENT lze na
chvíli i zaparkovat.

Z parkoviště u Penny po
chodníku na opačně straně ul.
17. listopadu.

Z parkoviště u bývalé trafiky na
ul. J.Palacha – procházka přes
park.
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