MATEŘSKÉ CENTRUM JINEČÁČEK, z. s.
Havlíčkova 19, 262 23 JINCE IČ 22728384

V Jincích 20. září 2015
POSLÁNÍ MATEŘSKĚHO
CENTRA

MC je určeno zvláště pro
maminky na mateřské
dovolené a jejich děti.
Matkám umožňuje setkávat se
a řešit společné problémy.
Dětem pak vstoupit do
dětského kolektivu. Pomáhá
nalézt nové přátele. Programy
jsou určeny pro děti
předškolního a školního věku,
rozšiřují nabídku pro jejich
volný čas.
Hlavní činnost mateřského
centra:

Provoz herny pro setkávání
rodičů a dětí, odpovídající
nabídka programů pro děti
předškolkového i staršího
věku, zlepšení společenského
postavení matek,
zprostředkování poznatků o
výchově, zdraví, vzdělávání,
psychologii, spoluúčast při
organizování společenského a
kulturního života v Jincích,
organizace projektů pro
širokou veřejnost.

Poděkování za spolupráci

Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za spolupráci během
organizace Brdského sedmiboje, který se konal v sobotu 19. 9. 2015.
Vaši studenti druhého ročníku oboru Diplomovaný
zdravotnický záchranář Martina Severová, Nikola Červenková
a Tomáš Popule zajišťovali stanoviště zdravovědy. Vaši svěřenci
přistoupili k zadanému úkolu velice profesionálně a zodpovědně.
Odborně, přesto srozumitelně, a s jistotou předvedly resuscitaci
dospělého a kojence, ochotně zodpovídali na dotazy účastníků
a umožnili dětem i jejich rodičům si správnou resuscitaci vyzkoušet.
Velké díky patří i paní učitelce Mgr. Aleně Šedivé, která
studenty vybavila zdravotnickým materiálem a uniformami, což
umocnilo význam a důležitost celé akce.
Nechám na Vašem uvážení, zda studentům udělíte pochvalu
ředitele školy za vzornou reprezentaci školy. Jsem přesvědčena, že
jsou jí hodny.
Děkuji Vám, že jste mi umožnil před studenty předstoupit.
Jelikož bychom chtěli v příštím roce na Brdský sedmiboj navázat,
budu velmi ráda, pokud se budu moci na Vaše studenty opět obrátit.
Přeji Vám, aby Vaši školu navštěvovali samí sympatičtí
a šikovní studenti, jako jsou Martina, Nikola a Tomáš.

S pozdravem
Mgr. Ivana Chocholová
předsedkyně sdružení

Příloha: Fotografie
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