
Milí rodiče,
rády bychom Vám sdělily několik důležitých informací ze zelené třídy.

v šatně je umístěn sešit na omlouvání – předškolní vzdělávání je povinné, proto prosím zapisujte 
jakoukoliv nepřítomnost, a to i dodatečně!

v případě, že dítě onemocní náhle, omluvte jeho nepřítomnost spolu s odhlášením stravného 
nejpozději do 7,30 h. na tel.: 481 671 977 nebo SMS na mob.: 606 479 990 nebo na e-mail: 
vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz a poté dodatečně do sešitu

u vstupu do MŠ jsme umístily plakát s doporučením, kdy dítě do školky nedávat, prosíme, zvažte 
vždy objektivně aktuální zdravotní stav Vašeho dítěte

do kapsáře dejte dětem oblečení na ven - jiné než do třídy, dále náhradní oblečení – spodní prádlo, 
ponožky, tričko, tepláky a pláštěnku a pravidelně kontrolujte a doplňujte
  
do zelené taštičky dejte dětem tričko a kraťasy na cvičení

do MŠ přicházejte včas (nejpozději v 8 hodin)

chodíme ven téměř za každého počasí – vhodná obuv

každé dítě si může z domu přinést svého plyšáka, prosíme, aby byl ve školce vždy jen jeden, 
na relaxaci dejte dětem polštářek, který zůstane v MŠ až do konce školního roku 

prosíme také o přinesení papírových kapesníků v krabičce, které jsou dětem k dispozici 

na nástěnce, webu MŠ i FB se dočtete o aktuálních informacích, s ohledem na vývoj současné 
situace je možné omezení konání naplánovaných aktivit, věnujte vždy chvilku tomu, zda nepřibylo 
něco nového

v prostorách MŠ i zahrady se prosím zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu

oblečení, obuv, batoh, lahev na pití i plyšáky PODEPIŠTE!

podporujte u dětí samostatnost především v sebeobsluze, smrkání, utírání po velké, držení lžíce 
a příboru.

během září proběhne ve třídě depistáž (kontrola řeči)

do zelené třídy dochází dle potřeby školní asistentka Pavlína Vitáková

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s dotazy, náměty, připomínkami, nebojte se s námi 
komunikovat, naším společným cílem je, aby děti chodily do MŠ rády, s chutí, cítily se tady 
dobře a spokojeně.

zelená třída – IV.
Kamila Polachová

Martina Maryšková


