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KARNEVAL 

 

DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN,   VLOŽÍM KLÍČEK DO ZÁMKU, 

DO MASEK SE PŘEVLEČEM.   ODEMKNU JÍM POHÁDKU.  

POJĎTE VŠICHNI DÁL,    BUDE TO JEN CHVILINKA,  

MÁME KARNEVAL.     HNED, JAK KLÍČEK ZACINKÁ. 

OD POHÁDKY KLÍČEK MÁM, 

NECHCI V KOUTĚ SEDĚT SÁM. 

 

Motýlek informuje: 

 Ve středu 10. 2. 2021 přijede do naší MŠ divadlo Koloběžka s pohádkou 

,,Pruhovaná pohádka“ 

 24.2. proběhne v MŠ „Karneval“ v maskách, pouze na třídách. 

 Zápis do MŠ proběhne 11. – 13. 5. 2021 sběrem vyplněných žádostí. Konkrétní 

postup bude zveřejněn v průběhu dubna. 

 Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat. Pokud se 

dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 

delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě 

neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravné ani v následujícím měsíci.  

 Každá nepřítomnost předškoláka musí být omluvena a zapsána v omluvném listu.  



 Příchod dětí do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod. MŠ zavírá v 16:30. 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. 

 Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu z důvodu COVID-19, bychom chtěli 

požádat rodiče, kterým to rodinná situace dovolí, aby děti nedávali do školky. 

Prioritou je udržet školku v provozu pro děti rodičů, kteří do práce musejí. Společně 

budeme alespoň částečně eliminovat i riziko dalších nákaz, dalších nařizovaných 

karantén a s tím související i nepříjemná testování malých dětí. Děkujeme  

za pochopení. 

 Zápisy do ZŠ probíhají ve všech libereckých školách 22. 4. 2021. Konkrétně se 

informujte v příslušné základní škole. Do školy musí být zapsáno i dítě, u kterého je 

z jakéhokoliv důvodu počítáno s odkladem školní docházky. 

 Uzávěrka MŠ v době letních prázdnin bude od 19. do 22. 8. 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     


