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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 
 

• 9. 9.  Provoz školky bude zkrácen do 15 hodin 
• 14. 9.  Projektový den u Medvídků „Živá zahrada“ (dopoledne) 
• 20. 9.  Čas pro rodiče – setkání s Lenkou Perglovou na téma, jak 

podpořit přirozený vývoj řeči v domácím prostředí 
• 21. 9.  Projektový den u Medvídků „Jak se sází strom“ (dopoledne) 
• 27. 9.  Výlet Zajíčků a Medvídků do ZOO Chomutov (zdarma,      

financováno z projektu VISK) 
• 28.9.  Státní svátek – MŠ uzavřena 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE. CO SE ZMĚNILO? 
• Ve třídě Medvídků máme nově zrekonstruovanou šatnu.  

O prázdninách byla vyměněna podlaha, osvětlení i dveře. Obrázky drží na 
stěně díky magnetickému nátěru. Financování této rekonstrukce zajistila 
mateřská škola, práce provedla firma KERAKO, Josef Drábek. 

• Zřizovatel školy, Město Rakovník zajistil financování zcela nového 
oplocení školy, které bylo již ve velmi špatném stavu. Práce provedla 
firma M + J Pavel, v.o.s. 

• Ve třídě Pejsků se budete potkávat nově s panem učitelem Janem Šittou, 
ve třídě Zajíčků s paní učitelkou Barborou Vágnerovou a s novou paní 
školnicí Veronikou Sládkovou. I je vítáme v naší školce a přejeme, aby se 
jim u nás líbilo. 

 
CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLNÍM ROCE? 
 
Téma školního roku: Buďme pospolu 
Téma nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení 

spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního 

vzdělávání a navázat i neformální vztahy.  

Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního  

i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, 

popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích. 

 
Rodičovská setkání 
Tímto Vás zveme na setkání s Vašimi třídními učiteli. 

1. třída Pejskové – 7. září  
2. třída Kočičky – 15. září  
3. třída Zajíčkové – 13. září 
4. třída Medvědi – 12. září 

 
Schůzky proběhnou vždy od 15,15 hodin ve Vaší třídě. Setkání proběhne bez 
přítomnosti dětí. 



 Kvítek – školní časopis Mateřské školy V Lukách 

 

 
A CO JEŠTĚ? 
V průběhu školního roku budeme mít pro děti připravené různé projektové 
dny, o kterých budete v průběhu informováni. Děti ze třídy Zajíčků  
a Medvídků pak budou zapojeny celoročně do projektů financovaných 
Městem Rakovník a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (viz 
Informáček). 
 
 

APLIKACE NAŠE MŠ 
Nadále budete různé akce sledovat v aplikaci Naše MŠ – noví rodiče 
získají podrobnější informace na rodičovských setkáních. 
 

 
 
AKTUALIZACE ÚDAJŮ 

Prosíme rodiče, aby ve své třídě provedli kontrolu jmen, adres, 
platných telefonních čísel a také plných mocí k vyzvedávání dětí, 
případnou změnu zdravotního či stravovacího omezení dítěte.  

 
 
PLATBY V ZÁŘÍ 

Školné – inkasem proběhne platba 16. 9., pro převod dostanete 
informace formou SMS. 
Stravné – první platba za stravné za září proběhne 16.10., za 
prázdninovou docházku 16. 9. 

 
 
PROSBA O SPOLUPRÁCI 

Pokud máte možnost a chcete, můžete do školky přinést papírové 
kapesníky v krabici, toaletní papír, papírové ubrousky na stolování, 
vlhčený toaletní papír, tekuté mýdlo k naplnění do dávkovače.  

 
 
 

Ke tvorbě dětských portfolií také můžete přispět kancelářskými 
papíry a zakládacími foliemi.  
 

 
Děkujeme  
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DĚKUJEME ZA POZDRAVY Z PRÁZDNIN 
 

A TĚŠÍME SE I NA VAŠI PRÁZDNINOVOU KRONIKU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2022 
 

 
Jako první úkol v novém školním roce zní:  

• nakresli svoje paní učitelky/učitele a s pomocí rodičů 
napiš jejich jméno. 

 
Úkoly nezapomeň podepsat svým jménem, třídou a poté vhodit do schránky 

Kvítku ve vestibulu školy do 30. 9. 2022. 
 

Na všechny čeká malá odměna. 
 


