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ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY
Na tomto místě bychom se v tuto dobu měli zmiňovat o všem, co jsme s dětmi podnikli, co
jsme zažili, co se povedlo, co méně a také, co nás čeká. Bohužel letošní rok se „smrskl pouze
do prostor školky“ a našich domovů. Nejeli jsme jet na výlety, nerozsvěceli jsme vánoční strom
na náměstí, konat se nemohlo vánoční vystoupení ani vystoupení pro maminky, předškoláci
nešli navštívit kamarády v 1. třídě ani nejezdili na plavání, nepřijelo k nám divadlo, nenavštívili
jsme kino ….
Velké poděkování patří vám – rodičům, kteří jste s dětmi 6 týdnů, a někteří mnohem déle,
pracovali distančně. Mrzí nás, že jsme s dětmi, hlavně s předškoláky, kteří odchází, nemohli ve
školce strávit víc času a užít si všechny tradiční i netradiční akce a činnosti, ale situace nás
k tomu donutila.
Jedno si však ujít nenecháme, a to je rozloučení s našimi předškoláky, se kterými se můžete
seznámit na tablu vystaveném na obecním úřadě. Protože ani letos se nebude konat školní
akademie v kině, slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich šerpování proběhne ve středu
23. 6. 2021 v mateřské škole od 15. 30 hodin. Stejně jako minulý rok ale můžeme pozvat
pouze vás – rodiče, bez ostatních rodinných příslušníků. Budoucí prvňáčky přijde ošerpovat
paní ředitelka ze základní školy a jejich nová paní učitelka. Přesnější informace včas sdělíme.

Všichni doufáme, že následující školní rok nás už ničím nezaskočí a prožijeme ho tak, jak jsme
zvyklí.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY

V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena
4 týdny od 19. 7. do 13. 8. 2021.
V těchto týdnech bude opět probíhat příměstský tábor. Pokud máte o tábor zájem, je nutné své
děti přihlásit v mateřské škole a vytisknout si potřebné dokumenty (případně si je lze
vyzvednout v mateřské škole) na webových stránkách školky www.msnovyhradek.cz. Zde také
najdete důležité informace týkající se konání tábora. Organizační schůzka, na které odevzdáte

vyplněné a potvrzené formuláře (Přihlášku, Smlouvu, Souhlas s fotografováním, Potvrzení
zaměstnání obou rodičů) proběhne v pondělí 21. 6. 2021 v 16. 00 hodin ve školní jídelně za
dodržování aktuálních protiepidemických opatření. Účast je nutná.
V případě dotazů je možné volat na tel. MŠ 491 478 118 nebo školní mobil 602 486 893.

Z provozních a organizačních důvodů bude prázdninový provoz
mateřské školy (1. 7. – 16. 7. a 16. 8. – 31. 8.) omezen pro děti, jejichž
rodiče školku nutně potřebují.

Děkujeme za pochopení.

Milí předškoláci,
nastává čas loučení, ale současně i čas těšení se a očekávání, co přijde a co vás čeká až za sebou
zavřete „školkovské“ dveře.
Většinu z vás nástup do školky provázel smutek, že s vámi nezůstane maminka, ale také
zvědavost, co vás čeká. Ve školce jste našli kamarády, naučili se být samostatní a odpovědní
za své činy, oblíbili jste si hračky, naučili se pravidla a řád třídy. Prožívali jste pohádkové a
kouzelné světy a společně putovali za dobrodružstvím.
My, paní učitelky, jsme se pro vás snažily připravovat činnosti tak, aby byly zajímavé, lákavé
a pestré a aby učení a poznávání pro vás byla radost a zábava. Snažily jsme se, abyste ve školce
prožili mnoho příjemných a veselých chvil se svými kamarády.
Nyní už ale nezbývá nic než Vám popřát úspěšný vstup do 1. třídy, sehraný kolektiv, hodnou a
chápavou paní učitelku a rodiče připravené podat pomocnou ruku, kdykoliv to bude potřeba.
Vážení rodiče předškoláků,
z vašich dětí se po prázdninách stanou opravdoví školáci, kteří 1. září nastoupí do základní
školy. Bylo by bláhové si myslet, že na takovou proměnu postačí šerpa na konci školního roku.
Každý rok, vždy touto dobou si uvědomujeme, kolik energie, úsilí, péče a lásky jsme museli
společně vynaložit, než dojdeme ke dni, kdy vaše děti "opustí" bránu naší mateřské školy.
Období docházky do školky jste začínali plni obav z neznámého prostředí a lidí. Mnozí jste

úplně poprvé opouštěli své dítě, a to se často neobešlo bez slziček dětí, maminek za dveřmi
šatny a možná se s novými pocity pral i leckterý tatínek v autě cestou do práce. Věříme, že jste
brzy poznali, že mateřská škola je právě to místo, kde je vaše dítě v bezpečí a kde si svůj den
s kamarády užije. A jako bonus vám z bezbranného človíčka vyrůstá samostatnější bytost, která
za pár měsíců dojde sama do školy a zase se vám v pořádku vrátí, bude vám nadšeně o škole
vyprávět a radostně psát úkoly:-).

Vážení rodiče,
chtěly bychom vám všem poděkovat za společně prožitý čas, ať už to byl jeden rok či více let.
Potkávali jsme se téměř každý den a zákonitě k sobě máme velice blízko, protože celou tu dobu
nás spojuje stejný zájem, a to jsou vaše děti. A nezmění to ani tak nestandartní období, které už
nějaký ten pátek všichni prožíváme.
Loučíme se tedy s vámi - rodiči našich předškoláků a přejeme vám pevné nervy, abyste brzy
začali zvládat „své školní povinnosti“ a hlavně, abyste našli společnou řeč, porozumění a
podporu lidí, kteří budou Vaše děti na cestě za vzděláváním a dospělostí provázet.
A s vámi – rodiči mladších dětí a budoucích předškoláčků, se po prázdninách a dovolených
těšíme opět na shledání a další spolupráci.

Všem přejeme krásné léto, klidnou dovolenou a
hodně sluníčka.

Kolektiv MŠ

