
            INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DNE 5. 9. 2022

– provoz MŠ  je od 6.30hod. do 16.00 hod.
– scházíme se a rozcházíme ve třídě Cvrčků
– předávání dětí probíhá u třídy, dítě si přebírá pedagog z rukou 

zákonného zástupce nebo pověřence, tak je to i při 
odchodu(prosím vyplnit formulář o zmocnění k vyzvedávání), do 
té doby za dítě ručí zákonný zástupce 

– vodit děti do 8.00 hod.
– po obědě si můžete děti vyzvedávat -ve  12.00 hod. Broučci a 

12.30 hod. Cvrčci
– předškolní děti mají povinnou docházku od 8.00 hod. do 12.00 

hod.-pokud bude dítě nepřítomno v MŠ víc jak tři dny, je potřeba 
poslat omluvenku na email mscvrcovice@centrum.cz nebo vyplnit
omluvný list

– kontakty- prosíme nahlašujte změny tel. čísel, příjmení....

      - podepsat dětem papuče, pyžama, přinést hrníček na pitný režim-kdo 
nemá 

– pyžama na praní se dávají jednou za 14 dní, nebo podle potřeby(na 
zvážení rodičů)

– všímat si držení lžíce, opravovat. Předškoláci jí příborem-dávat 
dětem i doma

– odhlašování dětí do sešitu-pokud víte dopředu, nebo SMS na tel. 
číslo 605 834 212

– Broučci-náhradní prádlo(kalhotky, slipy,  punčocháče, ponožky) do 
třídy do kapsáře

– nedávat děti do MŠ s rýmou a kašlem. P. uč. může zavolat rodičům, 
aby si pro dítě přišli

– dodržování hyg. pravidel- ráno, než přijde dítě do třídy si umyje ruce
mýdlem. 

– pokud má dítě alergii je potřeba přinést aktuální potvrzení od lékaře, 
nejpozději do 30. 9. 2022. Podávání léků v MŠ není možné, pouze 
první pomoc

– jídlo do jídlonosiče se vydává pouze v případě nemoci a to první 
den-potom je dítě ze stravy odhlášeno

– děti si do MŠ nenosí vlastní hračky
– povinností zákonných zástupců je přečíst si Školní vzdělávací 

mailto:mscvrcovice@centrum.cz


program a Školní řád-visí v šatně a na webových stránkách 
www.cvrcovicems.cz

– Logopedie- v případě potřeby Logo Brno, nebo Logo Židlochovice
– Plavání-od března, 10.lekcí- 450,- Kč+doprava(vychází to asi na cca

1500,-,) jenom pro předškoláky-přihlásit se do 30.9.2022. Cena se 
může lišit. Odvíjí se od aktuálních cen

– Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky budou probíhat 
od listopadu, 10. lekcí a to jednou za 14 dní.
 Cena je 700,-Kč.

– společný výlet s rodiči- 2. 6. 2023-každé dítě musí mít doprvod-
dospělou osobu

– Divadelní představení- Hodonínské maňáskové divadlo- 
14. 9. 2022-dopoledne v MŠ

– Pouštění draků-4. 10. 2022 v 15.45 hod.-na školním dvoře a na 
fotbal. hřišti

– Fotografování-Vánoce 2022- 19.10.2022
– všechny akce na celý rok jsou na web stránkách a na šaškovi,
– příspěvek od rodičů 150,- Kč. Z tohoto příspěvku se kupují  

Mikulášské, Vánoční balíčky,balíčky na Den dětí, občerstvení na 
Karneval, knihy pro předškoláky.....

– vyplnit pověření k vyzvedávání-formulář mají p. uč. na třídě
– čipy jsou v zápujčce, pokud něko ztratí zaplatí za ztracený čip 

100,- Kč a vydá se nový
– provoz MŠ bude v čase vánočních prázdnin přerušen a to od 23. 

12.2022 do 1. 1. 2023
– MŠ bude v čase hlavních prázdnin otevřena od 1.7.2023 do 21. 7. 

2023
– našim společným cílem je spokojené dítě, proto prosím 

komunikujte s námi


