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Vítejte v novém školním roce! 
Milí rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce. Provoz MŠ zůstává od 6.30 ve třídě 
BERUŠEK. Vchod, kde se nachází třídy Medvídků a Veverek je otevřen od 7,00 hod. Provoz 
školky končí v 17,00 hod. Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd jste již našli vylepeny na 
dveřích při vstupu do budovy MŠ, přidělení značek najdete na nástěnce v šatnách dětí. 
Za Spolek rodičů i celý kolektiv školky Vám přejeme šťastný rok a pevné zdraví Vám i Vašim 
dětem! 
 

Medvídci – Michaela Fiedlerová, Eva Smetánková 
Veverky – Světlana Křivková, Petra Krýžová, Zuzana Švejkovská (asistentka) 
Ježci – Mgr. Silvie Červenková, Kateřina Fulmeková 
Berušky – Jana Susová, DiS., Tereza Pondělíková 
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Spolek rodičů při MŠ Peškova, z.s. 
Příspěvek do Spolku rodičů je pro letošní školní rok 2018/2019 stanoven na částku 1 200 Kč na 
dítě za celý rok. Platbu lze rozdělit na dvě splátky za každé pololetí (září 600 Kč, leden 600 Kč). 
Příspěvek výrazně zpestří program dětí v MŠ (kulturní a sportovní akce, výlety, besídky apod.). 
Za jeho poskytnutí předem děkujeme. Termín splatnosti je 30. 9. 2018! 
 

Bankovní účet Spolku rodičů: 
č. ú.: 2101319124/2010 (do poznámky napište jméno dítěte a třídu). 

 
Platba v hotovosti je možná v pondělí 10. září od 7 – 8 hod členům výboru Spolku. V šatně 
Berušek na Vás bude čekat paní Kyzlíková, v šatně Medvídků paní Špačková. Děkujeme za 
včasné zaplacení příspěvku. 

Kalendář akcí září – listopad 2018 
září 

 6. 9. Zahájení školního roku s Inkou Rybářovou 
 13. 9. Cirkus Cecilka 
 Zapojení do projektu Amélie 
 20.9. Šifra mistra Braila 

říjen 

 4. 10. Divadlo Obr Fin 
 11. 10. Fotografování na Vánoce 
 15. 10. Dravci v MŠ 
 22. 10. Zdravá 5 (Ježci a Berušky) 
 23. 10. Zdravá 5 (Medvídci a Veverky) 

listopad 

 8. 11. Loučení s podzimem - Světlušky 
 19. 11. Hudební pořad 
 26. 11. – 3. 12. Škola v přírodě (Berušky, Ježci) 
 Zdravé zoubky – jak si správně čistit zuby 
 Medvídkova nemocnice 
 Canisterapie v MŠ 

některé termíny budou 
upřesněny, sledujte, prosím, 
info v šatnách  


