
Milí rodiče,  

dovolte nám, abychom Vás seznámili  s některými důležitými informacemi.  

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 15.50. Děti se rozcházejí do 15:45. O všem, co se odehrává v naší 

mateřské škole,  budete informováni prostřednictvím nástěnek,  stránek www.zsrohle.cz, facebooku 

či osobním kontaktem s učitelkami přímo ve třídě. Nově je změněn čas odchodu u dětí, které chodí 

domů po obědě – 12.15 – 12.30. Dále prosíme rodiče, aby přiváděli dítě do třídy v době od 7.00 do 

8.00 a osobně ho předali učitelce.  

Důležité informace pro rodiče: 

tel. č. MŠ: 733 124 082 

email MŠ: msrohle@seznam.cz 

tel. č. ŠJ: 739 001 743 

tel. č. ZŠ: 583 254 019, 731 657 888 

e-mail ZŠ: skola@zsrohle.cz 

číslo účtu: 266333689/0300 

CO BUDOU VAŠE DĚTI POTŘEBOVAT?  

Oblečení ve třídě: děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, hrací 

kalhoty, zástěrky). Dětem dejte papuče s pevnou patou, zdravotně nezávadnou!  

Oblečení na odpočinek: pyžamo, případně i spací tenké ponožky, dle potřeby dítěte.  

Pobyt venku zima: nepromokavé oblečení přiměřené počasí, teplejší nepromokavou obuv, čepici, 

šálu. Rukavice prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy. Pokud dítě nezvládá samo prstové 

rukavice, pořídit palcové!  

Pobyt venku jaro až podzim: pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, pláštěnku,  

tenisky, kšiltovku nebo klobouček. 

Čištění zubů po obědě: kartáček na zuby.  

Pitný režim: vlastní hrníček ze spodu podepsaný lihovou fixou.  

Všechny věci musí být podepsané!  

Hygienické potřeby od letošního roku budou zakoupeny přímo školou (zubní pasty, kapesníky, 

vlhčené ubrousky). V měsíci září budeme vybírat 60 Kč na tyto potřeby.  

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘEDŠKOLÁCI 

Od letošního školního roku budou předškoláci připravováni podle programu Maxík. Více informací 

bude poskytnuto na třídních schůzkách, které se uskuteční v září. Podařilo se nám také uspět 

v programu  integračního vzdělávacího projektu Medvídek: NIVEA pomáhá dětem v přípravě na 

školu. Projekt je zpracován v souladu s RVP PV pouze pro nejstarší děti.  

Těší se na vás paní učitelky Lenka Kotrlová a Eva Kožoušková 

http://www.zsrohle.cz/

