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INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „MOTÝLEK“  

 

MĚLI JSME JEN JEDNO PŘÁNÍ:   KYTIČKY UŽ VYSTRKUJÍ 

,,AŤ NASTANE JARNÍ TÁNÍ!“   SVÉ BAREVNÉ HLAVIČKY, 

TOHO JSME SE DOČKALI,    Z VELKÉ DÁLKY PŘILÉTAJÍ 

DLOUHOU ZIMU PŘEČKALI.   VLAŠTOVKY A JIŘIČKY. 

 

 

Motýlek informuje: 

 V pondělí 2. 3. proběhne sportovní dopoledne s HC Bílí tygři Liberec. Děti si  

v jednotlivých třídách budou moci zábavnou formou vyzkoušet různé sportovní 

disciplíny za přítomnosti hráčů hokejového klubu. 

 Dne 3. 3. bude pro již přihlášené zájemce probíhat oční vyšetření Primavizus. 

 Ve čtvrtek 5. 3. se uskuteční pod vedením Mgr. Vlkové ukázková hodina  

pro rodiče s dětmi zaměřená na kognitivní funkce.  

 5.3. přijdou pracovnice z SPC a provedou potřebné vyšetření některých dětí  

z Bělásku. 

 V termínu od 9. 3. do 13. 3. budou na základních školách probíhat jarní 

prázdniny. Z provozních důvodů – rekonstrukce příjezdové cesty, bude v době 

jarních prázdnin uzavřen Zelený pavilon od pondělí 9.3. do pátku 13.3. Děti 

budou rozmístěny do Žlutého a Bílého pavilonu. 

 16. 3. se uskuteční další nezávazné fotografování s jarní tématikou. 

 Žádáme o placení příspěvku do fondu pro školní rok 2019 – 2020 (700 Kč). 

Nutno zaplatit do března 2020. Platbu prosíme zaslat přímo na účet MŠ. 



 V sobotu 28. 3. se předškoláci z oddělení Žluťásci – dolní zúčastní s tanečním 

vystoupením ,,Co se děje, když spím...“ přehlídky tvorby dětí z mateřských škol 

pod názvem MATEŘINKA 2020. Přijďte jim držet palce! 

 Zápis do MŠ proběhne 12. 5. 2020 se sběrem vyplněných žádostí. Pro děti 

narozené do 31. 8. 2015 je předškolní vzdělávání povinné. Bližší informace budou  

na nástěnkách v šatnách. 

 Uzávěrka MŠ v době letních prázdnin bude od 6. 7. do 16. 8. 2020. V případě 

dotazů se obracejte na ředitelku školy. 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

PRANOSTIKA:  Březen – za kamna vlezem. 

    V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. 
 

 
 


