
            INFORMACE PRO RODIČE 

Plánovaná informační schůzka v prostorách MŠ se z důvodu doporučení 

v souvislosti se situací COVID-19 neuskuteční, proto vám informace předáváme 

písemně. 

Ve druhé třídě jsou třídními učitelkami  - Jitka Čermáková a Lenka Škaloudová. 

Prosíme rodiče: 

- Přivádějte děti do MŠ nejpozději do 8:00, obědě vyzvedávejte v 11:50 – 12:30 a 

odpoledne vyzvedávejte nejdříve ve 14:10. 

- Děti omlouvejte do sešitu v šatně, popřípadě telefonicky na číslo 481 671 977 do 

7:30, nebo SMS na číslo 606 479 990. 

- Dejte dětem do šatny náhradní oblečení – tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky. 

- V kapsáři dítě bude mít oblečení – JINÉ DO TŘÍDY A JINÉ NA VEN! 

- V oblečení na ven mít v kapse vždy čistý kapesník. 

- VŠECHNO OBLEČENÍ PODEPIŠTE! 

- Nenosit do školky vlastní hračky, eventuelně plyšáka na spaní, který bude po dobu 

pobytu v MŠ uložen v košíku s pyžamkem. 

- Přineste dětem papírové kapesníky 2x – nejlépe v krabičce. 

- Nedávejte v zimě dětem prstové rukavice, pokud si je samo neumí navléci. 

- V případě projevů známek jakékoliv nemoci (rýma, kašel, vyrážka, zvýšená 

teplota,klíště, vši, zvracení, atd..) ihned voláme zákonnému zástupci dítěte, který si 

dítě v co nejkratším možném čase dítě vyzvedne z MŠ. 

- S ohledem na současnou epidemiologickou situaci si děti po příchodu do MŠ jdou 

umýt ruce mýdlem. 

- Každý pátek si dítě odnáší pyžamo domů. 

- Procvičujte doma s dětmi zapínání zipu, knoflíků, zavazování tkaniček, správné držení 

lžíce, postupně i příboru. 

- Po celý den mají děti k dispozici pitný režim. 

- Každé dítě dostane na talíř plnohodnotnou stravu, pokud nějaké jídlo odmítá, 

nenutíme ho, ale snažíme se aby alespoň ochutnal. 

- Sledujte informace na nástěnkách, webu a facebooku. 

- Sledujte konání akcí, je možné omezení nebo zrušení z důvodů COVID – 19 

- Na zahradě a v prostorách mateřské školy se zdržujte po dobu nezbytně nutnou. 

V prostorách MŠ jsou rodiče povinni nosit ochranu úst.  

- Rodiče obdrží lísteček s přihlašovacími údaji  a postupem k přihlášení na web rajče, 

kam budou během roku vkládány fotky nebo videa, co s dětmi děláme v MŠ. 

- V naší třídě může působit školní asistentka p. Pavlína Vitáková (dočerpání šablon) 

Pokud máte nějaké otázky, připomínky, problém (ohledně jídla, pobytu venku, neshod 

mezi dětmi atd…)obraťte se , prosím, na třídní učitelky, ochotně s Vámi vše vyřeší. 

Děkujeme a doufáme v dobrou vzájemnou komunikaci a spolupráci. 


