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PŘEDŠKOLÁČEK ČERVEN 2020 
ČASOPIS ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Vážení rodiče, 

Zpravidla je náš časopis Předškoláček věnován výčtu akcí a informacím k nim. Vlivem událostem, 

které náš běžný život v posledních měsících ovlivnily, se mění i obsah našich sdělení. Je nám líto, 

že se množství naplánovaných společných akcí muselo zrušit. Snad si to vynahradíme v příštím 

školním roce. Vypořádáváme se nyní s dodržením doporučení, které k provozu MŠ vydalo 

Ministerstvo školství, překlápíme je na podmínky našich tříd a informujeme vás o nich, přidáváme 

další aktuální zprávy. Informace jsou rozděleny pro rodiny, jejichž děti do MŠ chodí a na rodiny, 

jejichž děti MŠ nenavštěvují.   

 

INFORMACE PRO VŠECHNY – PLATBY ŠKOLNÉHO: 

Zveřejňujeme propočet plateb školného na jednotlivé uvedené měsíce. Částky hradí všichni (i za 

docházející děti i za ty, co nechodí). MŠ je v provozu i o prázdninách.  

 

Měsíc  Délka provozu MŠ Částka k platbě školného 

Březen  2 týdny 175.- 

duben 0 0 

květen 1 týden  87.-  

červen Celý měsíc 350.-  

červenec Celý měsíc 350.-  

srpen Celý měsíc 350.- 

 

Pokud dítě nechodí, má zákonný zástupce 2 možnosti: 

 Požádat ředitele školy o snížení školného o polovinu, z důvodu, že dítě nebylo ani jeden 

den v měsíci v MŠ (žádá po uplynutí měsíce, písemně), pak má o prominutou polovinu 

částky měsíčního školného nižší i částku na potvrzení pro odpočet daně za uplynulý rok, 

vše dle Směrnice o úplatě v MŠ,  

 O snížení školného o polovinu nežádat a na potvrzení pro odpočet daně bude uvedena celá 

částka za daný měsíc pro plný odpočet.   

 

INFORMACE PRO TY, KDO DO ŠKOLKY TEĎ NECHODÍ: 

- Předškolákům připravujeme výuku na dálku – Školu nanečisto. Obdržíte ještě složky 4. 6. 

a děti, které jdou v září do školy, i 18. 6., úkoly dostanete do schránky nebo na místo, 

které vám oznámíme sms zprávou (děti z Hukovic),  

- Připravujeme pro děti, které jdou v září do školy, jedinou dobrovolnou školní akci – rituál 

rozloučení s předškoláky. Informaci najdete dále v Předškoláčku, 

- Vyzveme vás sms zprávou k vyzvednutí portfolií dětí, vyúčtování kultury, vyhodnotíme 

naposledy sběr víček, zřejmě koncem měsíce června,  

- Pokud jste se ještě nevyjádřili, vyzveme vás sms zprávou k upřesnění prázdninové 

docházky vašeho dítěte,  

- Pokud vaše dítě nastoupí do školky kdykoliv do 31. 8., tedy i na období školních prázdnin, 

vztahují se i na vás podmínky, uvedené v květnovém Předškoláčku: 

 

 Vyplnit a donést čestné prohlášení, 

 Donést v plastové, uzavíratelné a podepsané krabičce roušku (zůstane v MŠ), 

 Dodržovat nová uvedená pravidla provozu.  
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INFORMACE PRO TY, KDO DO ŠKOLKY CHODÍ: 

- I pro vaše děti platí, že vám vyúčtujeme kulturu, vyhodnotíme sběr víček a předáme 

portfolia dětí, ke konci měsíce června,  

- I vás vyzveme k upřesnění prázdninové docházky právě vašeho dítěte, 

- I vaši předškoláci obdrží složky s úkoly Školy nanečisto, dostanou je ve školce a ve školce 

je také mohou odevzdat.  

 

 

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, KTEŘÍ JDOU OD ZÁŘÍ DO 1. TŘÍDY 

 

PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT VE ČTVRTEK 25. 6. 2020 DO PROSTŘEDÍ ŠKOLNÍ 

ZAHRADY PASTELKOVÉ ŠKOLKY, PRŮBĚŽNĚ OD 15-TI DO 16-TI HODIN 

 

PŘIPRAVUJEME V PROSTŘEDÍ ZAHRADY STANOVIŠTĚ S ÚKOLY  

A NA ZÁVĚR DĚTEM MALOU ODMĚNU 

 

SEJDEME SE VENKU (I ZA DEŠTĚ), V MALÝCH SKUPINKÁCH, V ODSTUPECH, 

MŮŽETE PŘICHÁZET I ODCHÁZET PRŮBĚŽNĚ.  

PŘIPRAVÍME DROBNÉ OBČERSTVENÍ PRO DĚTI  

(JÍDLO A PITÍ V JEDNORÁZOVÝCH OBALECH).  

 

NA AKCI SE MUSÍTE PŘIHLÁSIT NA stastna.renat@zskunin.cz 

TĚŠÍ SE VAŠE PANÍ UČITELKY 

 

 

 
 

EKOŠKOLA PRO MŠ 
Pokud si chcete doma ověřit, jak fungujete doma (podle pravidel Ekoškoly), můžete si na 

uvedeném odkazu stáhnout pracovní listy k vyplnění (k analýze).  Určitě zvládnete podmínky školy, 

na kterou je dokument zpracován, napasovat na podmínky vaší domácnosti, případně zahrady.  

https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Analyza_2020_PL_ZS_1.pdf 

 

MĚJTE POHODOVÉ DNY, PROŽITÉ VE ZDRAVÍ, ZA MŠ RENÁTA ŠŤASTNÁ 

Zdravíme všechny děti doma  máváme  

mailto:stastna.renat@zskunin.cz



