
ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 17.1.2022

Přítomni: Bernatíková M, Bašná H, Veruňáková I, Kišková A.

Program :

1. Přivítání
2. Poděkování rodičům
3. Oblečení dětí
4. Akce MŠ
5. Zápis do ZŠ
6. Zápis do MŠ
7. Rozloučení

1.

Milí rodiče, jelikož se situace stále nelepší, rozhodli jsme se předat Vám
informace prostřednictvím našich webových stránek. Veškeré Vaše dotazy rády a
ochotně zodpovíme osobně v prostorách mateřské školy.

2.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a porozumění v této nelehké
době. Dle Zákona o veřejném zdraví č. 258/2000Sb. dbáte na zdraví a bezpečí
nejen svých dětí, ale i ostatních, za což Vám velice děkujeme.

3.

Dávejte prosím dětem do MŠ přiměřené množství oděvů dle aktuálního počasí.

( náhradní prádlo, převlečení do třídy, převlečení na školní zahradu)

4.

Mateřská škola má provoz i o jarních prázdninách, které letos probíhají v týdnu
od 28.2. – 6.3.2022



5.

V dubnu 2022 proběhnou zápisy do základních škol. Podrobné informace,
týkající se zápisu do ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, dostanete přímo ze školy.

S dětmi v naší MŠ se pravidelně, individuálně  a poctivě pracuje. Ředitelka MŠ
s dětmi realizuje elementární a základní testy školní zralosti.

Vážení rodiče, máte – li zájem o konzultační hodiny a předání aktuálních
informací, týkajících se klíčových kompetencí Vašeho dítěte, budu Vám ráda
k dispozici od 14.2. – 17.2.2022 v odpoledním čase od 15,00 – 16,00 hod.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci si budu s Vámi domlouvat
individuální schůzky na daný čas.

6.

Zápis do MŠ Bílovice – Lutotín :

Zápis do mateřské školy Bílovice – Lutotín pro školní rok 2022- 2023, proběhne

v pondělí 9.5.2022

ve úterý 10.5.2022

Zápis bude probíhat v odpoledním čase, který bude ještě upřesněn.

Pevně věřím a doufám, že zápis bude moci proběhnout osobně a v přítomnosti
dětí.

Informace ohledně zápisu do naší MŠ budou ještě upřesněny.

7.

Milí rodiče, přejeme Vám i Vašim rodinám pěkný a úspěšný rok 2022. Ze všeho
nejvíce Vám přejeme pevné zdraví. Je to to největší bohatství, které máme.


