
Vážení rodiče, 

 
Plánovaná informační schůzka rodičů v prostorách MŠ se z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 

neuskuteční, a proto bychom Vám důležité informace rády sdělily alespoň takto písemně: 
stále platí nošení roušek (respir.) uvnitř MŠ 

 

u vstupu do MŠ je plakát s doporučením, kdy dítě do školky nedávat, prosíme, zvažte vždy objektivně aktuální 

zdravotní stav Vašeho dítěte 
 

v šatně je umístěn sešit na omlouvání – zapisuje se odchod po obědě, nemoc, plánovaná nepřítomnost apod.,  

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 
 

děti do MŠ přivádějte do 8 hodin 
 

do kapsáře dejte dětem oblečení na ven - kalhoty/tepláky s kapsou a mikinu/bundu 
do vlastní tašky dejte dětem náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky a pravidelně kontrolujte  

a doplňujte, tuto tašku dejte dospod kapsáře nebo pověste na háček za kapsář, pokud má dítě oblečení na cestu  

do školky a domů, dejte ho na poličku nad značkou 
do žluté taštičky dejte dětem pláštěnku  
prosíme, dávejte dětem oblečení, které se jim snadno obléká a svléká a obuv, kterou si samy obují a zují, mějte 

prosím také na paměti, že v MŠ pracujeme např. s barvami, chodíme ven a dítě si může oblečení ušpinit, volte 

proto raději starší 
 

zkontrolujte, zda je oblečení, obuv i plyšáček podepsaný 
 

zvažte již nyní zimní oblečení tak, aby se dětem dobře oblékalo, problém nastává především u punčocháčů  

a prstových rukavic, ty raději nahraďte zateplenými kalhotami a šusťákovými palčáky 
doporučujeme také do třídy krátký rukáv, nedávejte dětem pod tričko ani kalhoty další vrstvu 
 

dvě kšiltovky/čepice (popř. boty v poličce)  v kapsáři děti matou, ponechte pouze jeden kus nebo přidejte do tašky s 

náhradním oblečením 
  

každé dítě si může z domu přinést svého plyšáka, prosíme, aby byl ve školce vždy jen jeden, jiné hračky prosím 

dětem nedávejte, většinou se přimíchají k hračkám MŠ, neustále se hledají, neručíme za ztrátu ani poškození 
 

nedávejte dětem s sebou do školky jídlo, pití ani sladkosti, výjimku tvoří samozřejmě bonbónky, které přinesou 

ostatním dětem od narozenin či svátku    
 

prosíme také, kdo již tak neučinil, abyste přinesli balení papírových kapesníků, dětem jsou k dispozici  

v případě potřeby 
 

na letáčku obdržíte informace týkající se fotografií dětí z aktivit MŠ a způsob přihlášení (rajče) 
na nástěnce, webu MŠ i FB se dočtete o aktuálních informacích -  věnujte vždy chvilku tomu, zda nepřibylo něco 

nového 
 

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

veďte děti k samostatnosti při stravování, oblékání, k správnému držení lžíce, tužky …..-.pomozte nám tyto návyky 

prohlubovat 

 

v šatně na dveřích do koupelny jsou průběžně dávány informace o tom, co se učíme – básně, písně, činnosti 

do naší třídy chodí pomáhat školní asistentka p. 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. 

 

                                                                                                                        Žlutá třída – I.: Stanislava Pěničková 

                                                                                                                                Anna Krausová 
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