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Organizace vzdělávání v MŠ během nouzového stavu 

od 14. 10. do odvolání 

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za spolupráci a vzájemný respekt v nelehké době. Jsme rády, že se můžeme nadále s Vámi 

potkávat v prostorách školky a navzájem se podporovat. 

Jak bude probíhat vzdělávání vašich dětí, co nás čeká, co se ruší? 

Škola v přírodě v Česticích: v současné době jsou školy v přírodě plošně zrušeny do 2. 11, tudíž náš termín 

výjezdu 10. – 16. 11. je aktuální a počítáme s odjezdem dle plánu. Danou částku je potřeba zaplatit do 23. 

10. třídním učitelkám (2380,- Kč, děti s odkladem školní docházky 2440,-Kč), prosíme přesnou částku 

přinést v obálce se jménem dítěte a třídou. Pokud bude částka zaplacena, počítáme na 100% s účastí vašeho 

dítěte. Pokud se škola v přírodě zruší, peníze Vám budou vráceny. V případě onemocnění dítěte Vám bude 

částka vrácena v plné výši. 

Týdenní aktivity v MŠ: pohybové hry pro přihlášené děti: zrušeny do odvolání, FIE: probíhá beze změn, 

OMJ: probíhá od 19. 10. dle plánu, joga: zrušena do odvolání, divadla v MŠ: dle plánu divadel, 20. 10. divadlo 

v MŠ v obou budovách. 

Logopedická depistáž: proběhne dle plánu 21. 10. v obou budovách v dopoledních hodinách. Depistáž 

provede speciální pedagog – logoped MŠ a ZŠ. 

Organizace provozu během školních podzimních prázdnin v týdnu od 26. – 30. 10.: do 21. 10. je potřeba 

nahlásit docházku vašeho dítěte během podzimních prázdnin ve své kmenové třídě. Školka bude otevřena 

během celého týdne, kromě středy 28. 11. (státní svátek). Provoz školky bude probíhat v omezeném režimu 

(možné spojování dětí, střídání učitelek) dle rodinných možností pedagogického týmu. 

Předem Vám děkujeme za pochopení aktuální situace a vstřícný postoj k docházce vašeho dítěte během 

podzimních prázdnin. 

Spolek rodičů, fond spolku: nově zvoleni zástupci tříd odsouhlasili částku na školní rok 2020/21, předškoláci 

3500,-Kč a mladší děti 1500,-Kč. Z důvodu aktuální situace budeme vybírat částku pouze na 1. pololetí: 

nejstarší děti předškoláci 1750,-Kč, ostatní věkové skupiny dětí 750,-Kč. 

Ve třídách jsou pro Vás připraveny formuláře k podpisu (souhlas zákonných zástupců s nově zvolenými 

zástupci tříd a souhlas s výší odsouhlasené částky), děkujeme za vyplnění a podepsání. 

 

Přejeme nám všem klidnější a zdravější dny, 

Petra Motyčková a pedagogický tým 

 


