
 
 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA Korálek Pardubice, Rumunská 90  

  Tel.: 466 262 717, e-mail: mskoralek@tiscali.cz, http://www.ms-koralek.cz 

 
 

   POZVÁNKA 
 

Zveme rodiče nově přijatých dětí na společné setkání Vás rodičů 

a Vašich dětí s učitelkami Mateřské školy Korálek, které jsme nazvali 

„Nakouknutí do školičky“  
Zvolte si termín pondělí 10. 6. nebo úterý 11. 6. od 10:15 do 11:15 

hodin. 

 Hlaste se v pondělí u p. učitelky Pavly Hrubešové a Míši Rybičkové, 

v úterý u p. uč. Dany Hlínové a Aničky Vonšovské na třídě 

Červeného korálku v přízemí vpravo. 
 

Následně Vás srdečně zveme na Setkání rodičů nově přijatých 

dětí do MŠ Korálek 
pro škol. rok 2019/2020 které se koná ve středu dne 12.6.2019 od 16 hodin na 

třídě Červeného korálku v přízemí vpravo 

(vchod postranní brankou). Účast doporučujeme.   
 

Program:  

 

1. Seznámení s pedagogickými pracovnicemi z jednotlivých tříd 

2. Školní vzdělávací program " První kroky " (výtah z textu) 

3. Roční plán školy 

4. Úplata za předškolní vzdělávání a za stravné 

5. Školní řád MŠ – seznámení s obsahem 

6. Informace vedoucí školní jídelny p. J. Pfeiferové 

7. Adaptační období dětí před nástupem do MŠ 

8. Informace učitelek ze tříd  

                       " Co si připravit do MŠ? " 

9. Informace předsedy Klubu rodičů při MŠ Korálek 

     

 

 

V Pardubicích dne 7.5.2019                                            Srdečně Vás zve kolektiv MŠ Korálek 
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Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90 

 

PPoozzvváánnkkaa  
 

Milé děti a rodiče, srdečně Vás zveme na oslavu  

DDDnnneee   ddděěětttííí,,,  
která se koná 

 
VV  úútteerrýý  44..66..22001199  oodd  1155..0000  hhoodd..  nnaa  šškkoollnníí  zzaahhrraadděě..  

 
Přijďte i s Vašimi rodiči, moc se na Vás těšíme! 

Kamarádi a paní učitelky z MŠ Korálek 

Soutěží se účastní pouze děti v doprovodu rodiče! 
 

Sponzorské dary a drobnosti pro děti do tomboly můžete nosit p.uč.na 
třídách. Moc děkujeme. 



 
 
 

       Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90 

 

  
Vážení rodiče a milé děti,  

srdečně Vás zveme na 

ZZZaaahhhrrraaadddnnnííí   ssslllaaavvvnnnooosssttt  
spojenou s pasováním našich kamarádů na školáky. Přijďte se 

potěšit a radovat z vystoupení hostů a dětí z Korálku.  
Slavnost se koná na školní zahradě mateřské školy  

VVee  ččttvvrrtteekk  2200..  66..  22001199  
 

 
Moc se na Vás těšíme! 

 
 

Kamarádi a paní učitelky z MŠ Korálek 
 

 


