
 

Akce MŠ v průběhu října 

 
 8. 10. pátek - naši mateřskou školu navštíví klinický logoped PaeDr. Alena Stodůlková. 

Dopoledne proběhne vyšetření dětí, dle žádosti rodičů. 

13. 10. středa  - v 15:15 hodin se v MŠ s rodiči a dětmi ze třídy Berušek uskuteční 
"Podzimní tvoření s Martinem". Tvoření bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

14. 10. čtvrtek  - v 15:15 hodin se v MŠ s rodiči a dětmi ze třídy Sluníček uskuteční 
"Podzimní tvoření s Martinem". Tvoření bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

19. 10. úterý  - pojedeme s dětmi ze třídy Sluníček na celodenní výlet na farmu Bovine do 
Heřmanovic. Dětem připravte sportovní oděv a obuv. Do batůžku dětem 
dejte, menší sladkost, ovoce, pití, 2 svačiny (celodenní strava) a pláštěnku. 
Výlet (doprava) bude hrazen z příspěvku SRPŠ. Z MŠ vyjíždíme v 7:30 
hodin, předpokládaný příjezd v 14:00 hodin, přiveďte děti včas. Dle časových 
možností absolvujeme také pobyt ve volné přírodě - Drakov. V tento den 
budou všechny děti ze třídy Sluníček odhlášeny ze stravy. Pokud se Vaše 
dítě nezúčastní celodenního výletu – předejte tuto informaci paní učitelce ve 
třídě. Dětem můžete připravit krmivo pro zvířátka - mrkev, jablko, pečivo a 
jiné. Jelikož pojedeme na výlet společně s dětmi z druhé budovy, připravte 
svým dětem z epidemiologického důvodu do autobusu roušku. 

26. 10. úterý   - navštívíme se všemi dětmi z MŠ kino Mír. Dětem bylo zajištěno promítání 
dětských pohádek v malém sále. Návštěva kina bude hrazena z příspěvku 
SRPŠ. 

27. - 29. 10.      - žádáme rodiče, kteří si nechají své děti doma v době podzimních prázdnin, 
aby si je včas odhlásili ze stravy a nepřítomnost dítěte nahlásili ve své třídě. 
Rodiče povinně vzdělávaných dětí nemusí na toto období dokládat 
omluvenku o nepřítomnosti dítěte. 

 
 

 

Z důvodu nepříznivého počasí nebo hygienického opatření mohou být akce přesunuty na jiný 

termín nebo zrušeny. V tomto případě budete včas informování na informační tabuli 

v mateřské škole. 


