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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS TYTO AKCE 

3. 12.  navštíví děti z MŠ Barborky  

8. 12. „Nezahálíme se Zahálkou“ 

9. 12.   Vánoční besídka – bez účasti rodičů 

10. 12.  canisterapie 

10. 12.  sportování v MSH - Koťátka 

17. 12.  sportování v MSH – Medvídkové a Ptáčkové 

20. 12.  divadlo v MŠ spojené s nadílkou u stromečku 

21. 12.  ekovýchova pro předškoláky 

                     

 

     

V následujícím období plánujeme: 

Lyžařskou školičku 

Schůzku rodičů předškolních dětí s ředitelem ZŠ a výchovnou poradkyní 

 

O všech plánovaných akcích budete vždy informováni ve 

vestibulu MŠ a na webových stránkách MŠ: 

www.mshostinne.cz 
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INFORMACE PRO RODIČE 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA 

Cena školičky za týden činí 1 600,- Kč bez půjčovného, 2 100,- Kč se 

zapůjčeným vybavením. 

Kurzovné je třeba uhradit do 15. 12. 2021. 

Vybavení je možné si zapůjčit za cenu 500,-kč / komplet během víkendu 

před kurzem (1 - 2. 1. 2022). V pátek, na konci kurzu bude dětský 

karneval, takže si mohou děti připravit různé obleky. 

Všechny děti musí mít lyžařskou přilbu! 

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO 

Vyúčtování stravného bude provedeno k 31. 12. 2021. Rodiče obdrží 

konečnou částku vyúčtování k podpisu u účetní pí. Junkové v měsíci 

lednu. 

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ÚPLATY za rok 2021  

si můžete vyzvednout i v letošním roce. O způsobu vyzvedávání se 

informujte v měsíci lednu u ředitelky MŠ. 

 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Rodičovský příspěvek na 2. pololetí se bude vybírat v únoru částkou 

300,- Kč. Z příspěvku se hradí divadla v MŠ, pohádky v kině, společný 

výlet, odměny pro děti a akce, kterých se účastníme. 
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SBĚR POMERANČOVÉ A CITRÓNOVÉ KŮRY 

Chtěli bychom Vás požádat o opětovné zapojení do sběru pomerančové a 

citrónové kůry (za citrónovou kůru se platí více). Řádně usušenou kůru 

odevzdávejte, prosíme, třídním učitelkám.  Získané prostředky jsou využívány 

při hrazení akcí pro děti v MŠ. 

 

UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena. 

Termín uzavření je stanoven od 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022. 

 O uzavření MŠ budete informováni ve vestibulu MŠ a na webových stránkách 

www.mshostinne.cz 

 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není, co se zlatem třpytí. 

Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! 

Ať poselství této tajemné vánoční noci, poselství pokoje a lásky, 

naplní život nejen o vánočních svátcích,  

ale i ve všech dnech nového roku! 

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví 

a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce 

přeje kolektiv MŠ. 

 


