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MATEŘSKÁ ŠKOLA LADUŠKA 

POŘÁDÁ ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V TERMÍNU: 

                 STŘEDA            3.5.2017     OD  9.00 DO 16.00 HOD 

     ČTVRTEK           4.5.2017     OD 13.00 DO 16.00 HOD 

 

K zápisu si s sebou přineste 
 

 občanský průkaz zákonných zástupců 

 rodný list dítěte 

 čitelně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy  

 doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR 

 

 

Formuláře si můžete stáhnout na stránkách školy (http://www.3zs.cz/materska-

skola/informace-pro-rodice/zapis-do-ms) 

 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců mateřské školy. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LADUŠKA 

POŘÁDÁ 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

Dne 26. 4. 2017 od 9 – 11hodin. 

 

Vážení rodiče a milé děti,  

posláním naší mateřské školy je kvalitní příprava předškoláčků pro zdárný vstup  

do 1. ročníku základní školy. Pracují u nás kvalifikované učitelky, které jsou komunikativní 

a profesionální. 

Naše školka nabízí kvalitní školní vzdělávací program a třídu pro nejmenší 2-3leté děti,  

o které pečuje společně s paní učitelkou chůva. Povinné předškolní vzdělávání je pro 

kvalitní přípravu u nás podporováno logopedickými asistentkami, které se dětem skupinově 

i individuálně věnují. Dětem, které mají potíže s úchopem psacího náčiní, nabízíme 

grafomotorická cvičení formou nadstandardní aktivity. Pohyb a prožitkové učení 

umocňujeme na naší zahrádce v environmentálním duchu. 

Přijďte se společně s dětmi podívat v rámci Dne otevřených dveří, kdy se u nás 

v dopoledních hodinách uskuteční „Otevírání zahrady“. Pokud se Vám u nás bude líbit, 

budeme rádi, když přijdete tento den ještě jednou v 15,30h, kdy dojde k vyvrcholení této 

akce s opékáním vuřtů. Uzeninu si prosím přineste svou, dle chuti. 

Těší se na Vás paní učitelky, ale také provozní personál MŠ. 

Jste všichni srdečně vítáni. 
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