
 

Školní bulletin září 2019 

Milí rodiče, 

letos je mezi námi poměrně mnoho nových 

rodičů (téměř polovina školky, to se nám často 

nestává). Jsem moc ráda, že jste pro 

předškolní vzdělávání svého dítěte vybrali 

právě naši školku a věřím, že se nám všem 

bude dobře spolupracovat.  

Barbora Pelclová 

Personální obsazení MŠ 

Ředitelka Bc.Barbora Pelclová 
Zástupkyně řed. Mgr.Barbora Hájková 

Učitelky 

Bc.Barbora Pelclová- Veverky 
Bc.Tomáš Kuča – Veverky 

Jana Hunyadyová, Dis – Pejskové 
Bc.Kristýna  Matoušková- Pejskové 

Mgr.Barbora Hájková – Myšky 
Hana Žemličková, Dis – Myšky 

Bc.Daniela Šubrtová – Kočičky 

Bc.Helena Holasová - Kočičky 

Asistentky pedagoga: 
Kateřina Hendrychová – Myšky 
Mgr.Eva Floriánová – Myšky 
Marcela Kinská – Kočičky 
Bc.Olga Valouchová, DiS. – Veverky  
Ivana Slavíková - Pejskové 
 

Ředitelka školy 

Ve Veverkách budu k zastižení: 

Po 8:00 – 10:30 

Út  8:00 – 10:30 

St    13:00 – 16:00 

Čt    14:00 – 16:00 

Pá střídavě 8:00 – 12:00 nebo 12:000 – 17:00 

V ředitelně budu v ostatní časy: 

Po + Út do 13:30 hodin 

St+Čt od 9:00  

Pokud byste si potřebovali domluvit schůzku 

později odpoledne, či brzy ráno, budu Vám 

k dispozici.  

Email: reditelka@milicuvdum.cz 

Telefon: 607 543 777 

Prázdniny a volno v MŠ 

28.10 Státní svátek – MŠ UZAVŘENA 

29.-30.10. Podzimní prázdniny – MŠ 

v omezeném provozu 

23.12. – 3.1. Vánoční prázdniny – MŠ 

UZAVŘENA (není potvrzeno MČ, předpoklad) 

O všech prázdninách (krom Vánočních a 

letních) je MŠ otevřená. Vždy se však dopředu 

ptáme, zda dítě do MŠ přijde či nikoli, protože 

školní jídelna vaří v tyto dny jen pro nás a 

potřebuje znát počet dětí dopředu. Také 

nahlášenému stavu přizpůsobíme počet 

přítomných zaměstnanců.  

Budeme rádi, když si výlet k babičce a další 

rodinné aktivity naplánujete spíše na dny 

prázdnin, nicméně pokud budete chtít a 

potřebovat, školka bude otevřena.   

 

Školní akce 

Barevný den – červený – ráno děti přijdou do 

školky v tričku určené barvy. Program probíhá 

ve třídách, po svačince se setkáme v tělocvičně 

a společně si užijeme den. Chceme, aby se 

setkávaly děti z celé školky, společně všechny 

třídy a měly možnost si užít den. Akce není pro 

rodiče, probíhá v dopoledních hodinách. 

Martinská světýlka – děti se s rodiči sejdou u 

školky a krátkou procházkou si projdeme 

večerní Parukářku. Lampiony jsou vhodné 

spíše z domova. Akce trvá asi hodinku. 

Adventní dílna – pro zájemce bude připravena 

výroba adventního věnce či jiné dekorace. Od 

15:30 cca do 17:00 si můžete s dětmi vyrobit 

dekoraci, materiál bude připraven. 

Mikulášská nadílka – spolu s Klubem rodičů 

připravíme dětem ve školce malou nadílku od 

Mikuláše. Preferujeme veselý den, školku 

nenavštěvuje postava Mikuláše, čerta a 

anděla.  
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Vánoční nadílka – ve školce naděluje Ježíšek 

jak dětem dárečky do třídy, tak drobnosti pro 

každé dítě.  

 

Kalendář školních akcí 

8.10. Divadlo – Houbařská pohádka (začátek 

10:15) 

24.10. Barevný den – červený 

14.11. Svatomartinská světýlka (začátek v 17 

hodin před školkou) 

27.11. Adventní dílna (15:30) 

5.12. Mikulášská nadílka ve třídě 

20.12. Modrostříbrný den zakončený Vánoční 

nadílkou v tělocvičně (dopolední akce pro děti) 

Návštěva divadla je pro děti malým svátkem. 

Uvítáme, když děti přijdou svátečně oblečeny. 

 

V průběhu roku se mohou ještě vyskytnout 

další akce, které zde nejsou uvedené.  Často 

jde o tematickou nabídku, která nám přijde  

pro děti vhodná. 

Ke konci listopadu či v prosinci bude mít každá 

třída setkání s rodiči s programem dle vlastní 

úvahy (dílnička, besídka, povídání). Termíny si 

třídy určí cca 1 měsíc předem. 

Klub rodičů 

Občanské sdružení zajišťující spolupráci rodičů 

a školy na další úrovni (mimo osobní jednání 

kteréhokoli rodiče přímo 

s učitelkou/ředitelkou školy). Do klubu rodičů 

jsou zástupci voleni vždy v září na první 

schůzce. Počet zvolených zástupců zcela závisí 

na chuti a vůli Vás – rodičů.  

Kontakt na klub rodičů je 

klub.milicuvdum@gmail.com 

Členové klubu rodičů vybírají příspěvky do 

klubu (v letošním roce 1300 Kč). Z peněz se 

platí divadélka, zajišťují nadstandardní akce 

pro děti (Velikonoce, Masopust …) a nakupují 

dárečky k Vánocům a k narozeninám. O 

příspěvku na akce a o dárcích rozhodují 

členové na společných schůzkách. Na 

schůzkách také probíráme podněty od rodičů, 

které se k nám dostanou.  

Vyúčtování je cca 2x ročně na nástěnce 

v šatně. 

Děkujeme všem za spolupráci 

Příspěvek je možno poslat na účet číslo:  

2400784907/2010, do poznámky prosím 

uveďte jméno vašeho dítěte nebo zaplatit 

v hotovosti 2.10.2019 od 7 do 9 hodin. 

 

 

Emailový kontakt 

Váš email, který jste poskytli mateřské škole 

při zápisu, jsem zařadila do mailingového listu, 

kterým oslovuji všechny rodiče dětí. Pokud 

byste takové emaily nechtěli dostávat nebo si 

přáli je dostávat na jinou adresu, napište mi to 

prosím na reditelka@milicuvdum.cz 

Email je pro mě v současnosti hlavním 

komunikačním prostředkem, kterým Vás 

informuji o chystaných akcích a zjišťuji další 

podrobnosti. Většinou budou pozvánky 

vyvěšeny také ve školce na nástěnce a na 

webu MŠ. 

V budoucnosti zvažujeme používání webové 

aplikace Naše MŠ – k informacím, k prohlížení 

fotek atp. Do konce roku Vám podáme další 

zprávy. 

Pomoc rodičů školce 

Pokud byste měli nějaký výtvarný materiál, 

nápad nebo činnost, kterou byste chtěli 

ozvláštnit program mateřské školy, dejte 

nám prosím vědět.  

Aktuálně sháníme canisterapii, 

konzultanta na rozvoj zahrady i interiéru a 

někoho, kdo by nám občas pomohl se 

šitím  
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