
INFORMACE PRO RODIČE ČERVENÁ TŘÍDA

 Ve školním roce 2021/2022 jsou do třídy zařazeny starší a předškolní děti. 
 Abychom děti maximálně podpořily, je potřebná spolupráce s rodiči. Děti občas dostanou 

drobný úkol-splnění samostatně či s vysvětlením rodičů. 
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSOU OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM A DODRŽUJÍ 
PRAVIDLA PRO VSTUP DO ŠKOLKY-ochrana úst (roušky), desinfekce rukou, do školky 
chodí děti zdravé.
 Do MŠ je nutná informace o případném infekčním onemocnění!!
 DO MŠ přivádějte děti nejdéle do 8.00 hodin. 
 Sledujte prosíme informace k případnému dřívějšímu příchodu – dřívější svačina.
 Vždy děti mají mít jiné oblečení – kalhoty (kraťasy) na ven, jiné do mš. 
 Náhradní oblečení dejte dětem do tašky na ramínku (tričko, kalhoty, ponožky, spodní prádlo)
 Do červené taštičky na háčku dejte dětem pláštěnku, kraťasy a tričko na cvičení.
 Omluvy stravného do 7.30 nejdéle téhož dne 481 671 977, 606 479 990 – sms, e-mail: 

vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz  ,   předem známou nepřítomnost do sešitu v šatně.
 Omluvy nepřítomnosti-předškoláci – omluva VŽDY písemně – v šatně do sešitu, popř.         

na e-mail: skolaklubicko@msklubicko.cz, msklubicko@msklubicko.cz  .
 Z důvodu bezpečnosti se zdržujte v prostorách školky, včetně zahrady, po nezbytně nutnou 

dobu – pouze dobu vyzvednutí. V případě konání akce s rodiči zodpovídají za respektování 
řádu školní zahrady a za bezpečnost svých dětí rodiče.

 Zejména u předškoláků je vhodné si postupně najít nejlépe každý den (3x týdně) chvíli času, 
kdy se s dítětem bude rodič věnovat určité činnosti (10- 15 minut) – např. možnost využít 
úkoly z dětského časopisu - sluníčko, pastelka, dráček, vyprávět pohádku dle obrázků, popsat 
obrázek, naučit se jednoduchou básničku, vytleskat slova, najít rýmy, hledat slova, která 
začínají na danou slabiku, procvičení tvarů, barvy, co se změnilo, co se ztratilo, co jsi viděl, co
si pamatuješ, grafomotorické cvičení, spočítej, …

 Pomozte nám děti podporovat v samostatnosti a sebeobsluze – správné držení lžíce, správné 
držení příboru, oblékání, zapínání zipů, otírání zadečku, rovnání věcí, smrkání, kašlání, 
kýchání, mytí rukou, držení tužky, nůžek, poprosit o pomoc, poděkovat…

 Ve třídě působí také asistentka pedagoga jako podpůrné opatření. Ve třídě je trochu menší 
počet dětí. Z důvodu přítomnosti dítěte s kochleárním implantátem v naší třídě učitelky        
při komunikaci používají jako občasnou podporu znaky znakového jazyka, mimiku, gesta,.. 

 Prosíme o sledování nástěnek, kde jsou zveřejňovány veškeré informace (akce, upozornění 
atd.) Tyto informace jsou zároveň k dispozici na webových stránkách MŠ a také na našem 
facebooku MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou.

  Na facebookových stránkách budou zároveň s uveřejňováním informací                                  
z nástěnek zveřejňovány i informace o dění v jednotlivých třídách (příklady některých činností
ve školce v dané době – možno si doma vyzkoušet).

 Fotografie z mateřské školy budou zveřejňovány na „Rajčeti“ – postup k přihlašování, 
otevírání alb a zadávání kódů rodiče obdrží na zvláštním lístečku – zveřejnění nového alba 
rodiče uvidí i na facebookových stránkách.

 Doplňující pravidelnější aktivity:
 Sportovní školička – 7 lekcí – středa
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 Angličtina – pro přihlášené předškoláky – od 6.10 p. uč. Polachová – každý sudou středu – 
bude probíhat v zelené třídě.

 Flétna – pro přihlášené děti – od 7.10., nutné zakoupení vlastní sopránové zobcové flétny v 
pouzdře s vytěrákem, podepsaná) – bude probíhat v každý sudý čtvrtek – povede p. uč.  
Krausová – pro přihlášené děti

 Sauna – od 7.10., nutné přihlášení, nebo informace, že se dítě nebude účastnit – dle počtu dětí 
bude řešena organizace (dřívější svačina).

 Rozvoj řeči – během září proběhne zjištění stavu řeči u dětí, budeme pokračovat v rozvoji řeči
– individuální práce s dětmi. Po návštěvě Mgr. Šnýdlové bude domluven další postup a rodiče 
budou informováni.

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit, s čímkoli, co vás zajímá, trápí. Uvítáme také Vaše nápady, 
náměty.

Cílem naší výchovně vzdělávací činnosti je, abychom pomohly dětem v jejich rozvoji ve všech 
oblastech a aby chodily do školky s chutí, radostí a bavilo je poznávání. Ve školce se děti 
rozvíjejí po stránkách sociálně-emoční, rozumové, tělesné.


