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 Start nového školního roku během 

epidemie…co je jinak? 

  

 Ani naší MŠ Peškova se události kolem onemocnění Covid-19 nevyhýbají a bohužel musel 

být upraven běžný provoz a omezeny dříve běžné aktivity.  

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace kvůli onemocnění Covid-19 je MŠ Peškova 

otevřena od 6.30 hod. (třída Berušek pro všechny děti). Od 7.30 hod. se děti budou 

rozcházet do svých tříd a jsou otevřené všechny třídy. 

 

V tomto školním roce máme nové paní učitelky: 

Medvídci – Světlana Křivková, Karolína Kudláčková, Miluše Koukalová (asistentka) 

Veverky – Mgr. Jana Dimitrova, Michaela Fiedlerová 

Ježci – Bc. Kateřina Fulmeková, Barbora Hejkalová 

Berušky – Jana Susová, DiS., Tereza Pondělíková 

 

Nadále platí opatření, že: 

• ve vnitřních prostorách školky musí mít doprovázející osoby dítěte zakryté dýchací 

cesty rouškou 

• při vstupu do MŠ dospělí provádějí dezinfekci rukou, děti se umyjí po příchodu do 
třídy 

• doprovázející osoby dětí do MŠ se v šatně zdržují jen nezbytně nutnou dobu, v 
šatně mohou být max.3 dospělé osoby 

• doprovázející osoby dětí do MŠ NEVSTUPUJÍ DO TŘÍDY 
• děti ze třídy Veverek a Berušek-předají rodiče v šatně a odchází neprodleně z 

budovy, učitelky dohlédnou na převlékání dětí 
• prosíme rodiče, aby dítě do školky nevodili, pokud se u něj objeví příznaky 

jakékoliv nemoci. Chráníte tak zdraví všech zaměstnanců školy. Děkujeme!!! 
• maminky na mateřské dovolené PROSÍME, nenechávejte děti v mateřské škole na 

odpolední odpočinek 
• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI BUDOU ZRUŠENA 
• PLAVÁNÍ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENÉ 

 
V souvislosti s Covid-19 je důležitá informace týkající se předškolních dětí: 
Distanční vzdělávání je povinné pro předškolní děti a zároveň je v případě neúčasti 
na tomto vzdělávání nutné předškolní dítě omlouvat, stejně jako při neúčasti na 
předškolním vzdělávání. 
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Spolek rodičů při MŠ Peškova, z.s.  

Příspěvek do Spolku rodičů pro školní rok 2020/2021 je stanoven na částku 1 200 Kč na 

jedno dítě za celý rok. Nově 700,- uhradí děti, které MŠ navštěvovaly ve školním roce 

2019/2020. Nově nastupující do MŠ uhradí 1200,- na bankovní účet, nebo osobně v MŠ 

do 30.9.2020. Důvodem je, že ve školním roce 2019/2020 byly zrušeny naplánované akce 

od března 2020 kvůli epidemii onemocnění Covid-19 a vybraná částka nebyla vyčerpána. 

 

Bankovní účet Spolku rodičů:  

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

 

 
 
Možnosti kroužků v MŠ Peškova 
  

V naší mateřské škole nabízíme kroužky především pro předškolní děti. Pro mladší děti 
kroužky nedoporučujeme. Dle nás i paní psycholožky Leony Němcové je už samotná 
školka pro malé dítě velká zátěž. Musí si zvyknout na nový kolektiv, spolupracovat s ním, 
adaptovat se na nové prostředí a jiný režim, poslouchat paní učitelku a ne maminku, musí 
se účastnit mnoha tvůrčích a vzdělávacích aktivit v rámci předškolní výchovy. To všechno 
stačí a odpoledne už by dítě mělo odpočívat nebo si hrát.  

 
Na všechny kroužky, které budou vhodné pro Vaši třídu, se budete moci přihlásit 

prostřednictvím formuláře v šatnách. Sledujte, prosím, stolečky a nástěnky. Děkujeme!   

  

Nabízené kroužky pro předškoláky:  

Plavání pro předškoláky – děti se budou učit plavat v Aqua Barrandov s lektorkou Martou  

Logopedické hrátky s grafomotorikou – jsou zahájeny formou jednoduchých cvičeních, 

kde si děti rozhýbou svůj jazýček, uvolní své prstíky a naučí se správný úchop, lektorky 

Tereza Pondělíková a Jana Susová, DiS.  

Aerobic pro předškoláky – vedený lektorkou Karolínou Kudláčkovou.  
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Každé úterní odpoledne předškoláci cvičí s paní učitelkou Karolínou. 
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Se sokolem do života… 

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme 

se zvířátky 

Ve školním roce 2020-2021 se MŠ Peškova zapojila do projektu pod záštitou MŠMT a 

Svazem měst a obcí (SMOČR), určeného pro děti od 3 do 6 let.  Děti plní nejrůznější 

pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. 

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: 
1) Přirozená cvičení 
2) Obratnost 
3) Dovednosti s míčem 
4) Rozvíjení poznání 
5) Netradiční činnosti 
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Cirkus Cecilka 
16.9.2020 byla velká „sláva“…přijel na zahradu cirkus-Cirkus Cecilka. Děti mohly pod 

širým nebem sledovat představení jak dvounohých, tak čtyřnohých účinkujících.  
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Svatý Martin ve školce 

 

 
Na bílém koni sice nepřijel, ale děti si den (11.11.) krásně užily. Paní učitelky si s dětmi 

připomněly svátek svatého Martina, vyprávěly si o pranostikách, které se s tímto svátkem 

pojí a už ví, proč Martin přijíždí na bílém koni.  

 

 

Bohužel letos nemohlo z epidemiologických důvodů neproběhnout oblíbené ukládání 

broučků, zpívání u stromečku ani Mikulášský jarmark.  
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Svatý Mikuláš 
Navzdory pandemii onemocnění Covid-19 se Mikuláš v MŠ k radosti všech dětí mohl 

uskutečnit. A tak 4.prosince Mikuláš se svými pomocníky, krásným Andělem a divokým 

Čertem přišel a přinesl si s sebou knihu hříchů. Děti s pomocí paní učitelek návštěvě 

krásně zazpívaly hezké písničky a koledy, a tak od za odměnu dostaly balíčky plné 

dobrot.   
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Pečení perníčků a rohlíčků 

    
Děti si mohly vyzkoušet pečení perníčků a rohlíčků. S pomocí paní učitelek se jim to 

krásně dařilo.
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PS: Odstrkovadla na školní zahradu  
Milí rodiče a přátelé MŠ Peškova, pokud máte doma nevyužitá odstrkovadla. Našim 

dětem na zahradě udělají velikánskou radost 😉. 

 

   



 

 

ročník 5  stránka 10 z 11  školní časopis MŠ Peškova  

  

září - leden číslo 1  školní rok 2020 – 2021   

Kalendář akcí září 2020 – únor 2021 

 
září  

• 10. 9. Zahájení školního roku  

• 16.9. Cirkus Cecilka 

• 25. 9. foniatrické vyšetření  

říjen  

• 5. 10. Fotografování na Vánoce  

 

listopad  

• Loučení s podzimem - Světlušky  

• 11. 11. Hudební pořad  

 

prosinec 

• 10.12. pečení u Berušek 

• 18.12. ŠTĚDRÝ DEN ve třídách 

 

leden 

• 14.1. Mobilní planetárium 

• 18.1. začne Malá technická univerzita  

• 20.1. Šifra mistra Brailla 

•  

únor 

• 8.2. Klaun Roberto- Karneval v MŠ 
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Malá Technická univerzita- rozpis  
 

pondělí 18. ledna 2021 08:30 - lekce MTU Stavitel města 

pondělí 18. ledna 2021 09:45 - lekce MTU Stavitel města 

 

úterý 26. ledna 2021 08:30 - lekce MTU Malý architekt 

úterý 26. ledna 2021 09:45 - lekce MTU Malý architekt 

 

pondělí 1. února 2021 08:30 - lekce MTU Malý inženýr 

pondělí 1. února 2021 09:45 - lekce MTU Malý inženýr 

 

úterý 16. února 2021 08:30 - lekce MTU Stavitel mostů 

úterý 16. února 2021 09:45 - lekce MTU Stavitel mostů 

 

pondělí 1. března 2021 08:30 - lekce MTU Malý projektant 

pondělí 1. března 2021 09:45 - lekce MTU Malý projektant 

 

pondělí 8. března 2021 08:30 - lekce MTU Stavitel věží 

pondělí 8. března 2021 09:45 - lekce MTU Stavitel věží 

 

pondělí 15. března 2021 08:30 - lekce MTU Malý vodohospodář 

pondělí15. března 2021 09:45 - lekce MTU Malý vodohospodář 

 

pondělí 22. března 2021 08:30 - lekce MTU Malý energetik 

pondělí 22. března 2021 09:45 - lekce MTU Malý energetik 

 

úterý 30. března 2021 08:30 - lekce MTU Malý zpracovatel odpadů 

úterý 30. března 2021 09:45 - lekce MTU Malý zpracovatel odpadů 

 

úterý 6. dubna 2021 08:30 - lekce MTU Malý archeolog 

úterý 6. dubna 2021 09:45 - lekce MTU Malý archeolog 


