MOTÝLKOVINY
KVĚTEN 2021
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „MOTÝLEK“

ZNÍ TO CELOU PŘÍRODOU,
ŽE JE KVĚTEN NA NOHOU.
MAMINKY TO TAKÉ VĚDÍ,
ŽE JIM DĚTI POTAJÍ
SVÉ DÁREČKY CHYSTAJÍ.
PŘIDAJÍ SLADKOU HUBIČKU
NA MAMINČINU TVÁŘIČKU.

Motýlek informuje:
 Od pondělí 3. 5. mohou MŠ navštěvovat všechny děti bez pravidelného testování
i roušek.
 Ostatní protiepidemiologická pravidla zůstávají nadále v platnosti - desinfekce
rukou, respirátory pro dospělé.
 MŠ již bude fungovat v běžném režimu od 6:30 do 16:30 hod. (od 6:30 do 7:00
Zeleňásci a Modrásci v dolním Zeleňásku, Žluťásci a Bělásci v dolním Žluťásku).
Tímto bychom vás chtěly požádat o respektování těchto časů. Řízený ranní
program probíhá již od 8 hodin. Pozdním příchodem dochází k narušení již
započatých ranních aktivit.
 V pondělí 17.5. přijede do naší MŠ divadlo Koloběžka s pohádkou ,,Námořnická
pohádka“

 V úterý 25. 5. bude probíhat nezávislé fotografování (jarní sady)
 Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění dítěte v MŠ Motýlek, je postup
následující: 1. od 19. 4. do 10. 5. 2021 si na portále https://zapisyms.liberec.cz/
vygenerujte Žádost o přijetí. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce
2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Jestliže nemáte přístup
k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v MŠ (předem se objednejte
na tel. 602 364 068). 2. zápis od 11. - 13. května 2021 (osobní doručení
do MŠ v čase od 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00.3. od 19. 5. 2021 vyhodnocení
žádostí - po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího
řízení Vašeho dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021
zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu MŠ. 4. od 17. 5.
2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem MŠ na základě údajů
uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.
 Milí rodiče, chtěly bychom vás požádat, abyste do školky nedávali děti s příznaky
nemoci. Může se stát, že budete v případě příznaků alergie vašeho dítěte požádáni
o potvrzení lékaře. Prioritou je udržet školky v provozu. Společně budeme alespoň
částečně eliminovat riziko dalších nákaz. Prioritou je udržet školky v provozu.
Děkujeme za pochopení.
 Z důvodu výsevu nového zatravnění vás žádáme, abyste se při průchodu areálem
MŠ pohybovali pouze po chodníku. Děkujeme.
 Uzávěrka MŠ v době letních prázdnin bude od 19. 7. do 20. 8. 2021.

TĚŠÍME SE NA DĚTI A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ!

