
Třídní schůzky ze dne 7. 1. 2020 

 

 Třídní schůzky budou probíhat individuálně dle potřeby rodičů. 

 Školní, třídní, provozní řád a traumatologický plán je k nahlédnutí u paní 

učitelek MŠ. 

 Režim dne visí na nástěnce, prosíme o sledování aktuálních informací na 

nástěnce. 

 Aktuality najdete na webových stránkách školy. 

Co s sebou do naší mateřské školy 

 Přezůvky s pevnou patou. 

 Náhradní oblečení. 

 Přiměřené a dostatečné oblečení dle počasí. 

Omlouvání nepřítomnosti 

 Je nutné děti omluvit sms zprávou do 8:00 hod. 

 Předškoláky, z důvodu povinné předškolní docházky, je nutné jejich 

nepřítomnost omluvit písemně do omluvného listu, který je u pí učitelek mateřské 

školy. 

NEMOCNÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPATŘÍ 

 

 POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ NEMOC, PROSÍME, BUĎTE 

OHLEDUPLNÍ KE ZDRAVÍ DALŠÍCH 24 DĚTÍ A DÍTĚ DO ŠKOLKY 

NEPOSÍLEJTE. 

 

 Pokud zjistíte u vašeho dítěte vši či hnidy, prosíme, informujte o tom ihned 

paní učitelky kvůli zvýšené hygieně. 

 Dítě doma důkladně odvšivte a zbavte všech hnid. Máte nárok na paragraf. 

Zavšivení (pedikulóza) je infekční nemoc. 

 Prosíme, provádějte průběžně kontrolu. 

Logopedie 

 Každé pondělí v dopoledních hodinách probíhá logopedie pod vedením  

            Bc.  Lenky Veselé, je nutné, aby děti s sebou nosily procvičovací sešit. 



Platby 

Všechny poplatky prosím zasílejte na bankovní účet školy. 

 (ve výjimečných případech např. nemáte internetové bankovnictví, internet atd. můžete 

platby platit pí Lojdové) 

Splatnost: 15.  den v měsíci 

 Číslo účtu 181 589 677/0300 

 variabilní symbol – rodné číslo dítěte, do poznámky příjmení dítěte a účel 

platby (stravné, školkovné, hygiena, atd.) 

 

AKCE V MŠ LEDEN- DUBEN  2020 

 Lyžování na Trojáku-  střídavě čtvrtek, pátek - leden, únor 2020. Odjezd 

v 16. 00 ze Staré Vsi. Informace budou zasílány sms od paní učitelky Nevřalové. 

 28. 1. 2020 přednáška se bude týkat témat grafomotorika, logopedie a 

předškolní příprava s Mgr. Michaelou Nadymáčkovou 

 8. 2. 2020 Dětský karneval 

 Hrubá Voda – lyžařský výcvik, pokyny budou poskytovány paní 

ředitelkou. 

 6. 3. 2020 Školní ples 

 Zápis do ZŠ nanečisto -  1. duben 2020 

  7. 4. 2020 Zápis do ZŠ 

 Otevřená diskuze s psycholožkou PhDr. Janou Gebauerovou – datum 

upřesníme. 

 

 

 

 

 

 

 


