
Plavání (úterý) 

 

 

Od 20.09. v odpoledních hodinách (13:00 – 14:45 hod.) plavecký výcvik pro předškolní 

děti plnící povinné předškolní vzdělávání – plavecký bazén Měšice. Výcvik bude mít 

celkem 10 lekcí  (každé úterý od 20.09. do 22.11.2022). Děti budou potřebovat: ručník, 

plavky, plaveckou čepici (sprchový gel pro děti obstará školka). Děvčata, která mají dlouhé 

vlasy, si s sebou vezmou gumičku na vlasy a sponky (nejlépe přijít už do školky se 

sepnutými vlasy). V den plavání prosíme nedávat dětem do školky šperky – hrozí zvýšené 

nebezpečí úrazu a ztráty šperků. 

   

Cena: cca 750 Kč/dítě (bude upřesněno), výuku plavání hradí mateřská škola  

 

V případě Vašeho zájmu přihlaste své dítě zapsáním do přihlašovacího archu 

označeného  „Plavání“ nejpozději do 16.09. (u jména dítěte napsat ANO + podpis 

zákonného zástupce) 

Na plavání se mohou zapsat i mladší děti.  Přednost bude dána dětem v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky, pak podle věku dětí do naplnění kapacity. 

 

 

 

Zimní školka v přírodě s lyžařským výcvikem 

 

Kdy: 29.01. – 03.02.2023 (neděle – pátek) 

Kde: Chata Milíře v Peci pod Sněžkou 

lyžařský výcvik povedou zkušení instruktoři lyžování  

Cena: 6.500 Kč/ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, lyžařská škola, vleky 

(záloha 3.500 Kč do 31.10. 2022, doplatek 3.000 Kč do 15.1.2023) 

Zimní školky v přírodě se mohou zúčastnit jak děti, které nemají s lyžováním zkušenosti, tak 

i děti, které už na lyžích stály. Přednost bude dána dětem v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky, pak podle věku dětí do naplnění kapacity. 

 

V případě zájmu napište do 15.10.2022 u svého dítěte ANO na seznam označený „ZIMNÍ 

ŠVP“ a podepište se, prosím. 

 

 

Letní školka v přírodě 

 

Kdy: 28.05. - 02.06.2023 (neděle – pátek) 

Kde: Chata Milíře v Peci pod Sněžkou 

Cena: 4.500 Kč/ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, výlety atd. 

Přednost bude dána dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pak 

podle věku dětí do naplnění kapacity. 

 
 

V případě zájmu (zatím jde o předběžný průzkum) napište do 15.10.2022 u svého dítěte 

ANO na seznam označený „LETNÍ  ŠVP“ a podepište se, prosím. 



Angličtina hrou 3 – 6 let, agentura Andělky (pondělí) 

 

Viz informace na nástěnce (letáček „Andělky – Angličtina hrou 3 – 6 let“). Po přihlášení na 

tento kroužek bude potřeba vyplnit formulář „Zmocnění k jednání a vyzvedávání 

dítěte z MŠ jinou osobou“, který dostanete u nás ve školce. Paní lektorka Lenka Ječná 

si vyzvedne děti přihlášené na kroužek angličtiny od p. učitelek a odvede si je na 

kroužek. Po skončení kroužku si budou děti od p. lektorky vyzvedávat zákonní zástupci 

či jimi zmocněné osoby nebo budou děti předány lektorem zpět p. učitelkám mateřské 

školy. Angličtina hrou bude probíhat v nové budově MŠ (Mravenečci), v místnosti k 

tomu určené tak, aby kroužek nenarušoval výchovně vzdělávací proces mateřské školy. 

  

kroužek  Rytmika a tanečky 4 – 6 let, agentura Andělky (úterý) 

 

Viz informace na nástěnce (letáček „Andělky - Rytmika a tanečky“). Po přihlášení na tento 

kroužek bude potřeba vyplnit formulář „Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z 

MŠ jinou osobou“, který dostanete u nás ve školce. Paní lektorka Bára Svobodová si 

vyzvedne děti přihlášené na kroužek Rytmika a tanečky od p. učitelek a odvede si je na 

kroužek. Po skončení kroužku si budou děti od p. lektorky vyzvedávat zákonní zástupci 

či jimi zmocněné osoby z budovy Sokolovny Mratín.  

 

kroužek  Šikula – výtvarný kroužek (středa) 

 

Informace ke kroužku Šikula budou k dispozici v průběhu příštího týdne. Bude probíhat opět 

ve středu v odpoledních hodinách pod vedením p. lektorky Jasmíny Pekařové ve spolupráci 

s p. Romanou Chrastinovou v nové budově MŠ v místnosti k tomu určené tak, aby kroužek 

nenarušoval výchovně vzdělávací proces mateřské školy. V případě zájmu napište do 23.09. 

u svého dítěte ANO na seznam označený „Šikula“ a podepište se, prosím. Cena by se měla 

pohybovat v rozmezí ostatních kroužků. Přesnou částku za kroužek zveřejníme hned po té, 

co obdržíme informaci od lektorky. Zahájení – konec září / začátek října – bude upřesněno. 

 

Keramika (čtvrtek) 

 

Kroužek keramiky je určen pro děti od 4 let. Bude probíhat každý čtvrtek v jedné až ve dvou 

skupinách, podle počtu přihlášených dětí, pod vedením p. lektorky Ivany Buďárkové v 

budově MŠ „Zámeček“ v místnosti k tomu určené tak, aby kroužek nenarušoval výchovně 

vzdělávací proces mateřské školy. Po přihlášení na tento kroužek bude potřeba vyplnit 

formulář „Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou“, který 

dostanete u nás ve školce. Paní lektorka si vyzvedne děti přihlášené na kroužek 

keramiky od p. učitelek a odvede si je na kroužek. Po skončení kroužku si budou děti 

od p. lektorky vyzvedávat zákonní zástupci či jimi zmocněné osoby nebo budou děti 

předány lektorem zpět učitelkám mateřské školy. V případě zájmu napište do 23.09. u 

svého dítěte ANO na seznam označený „Keramika“ a podepište se, prosím. Cena: 1500,- 

Kč/pololetí. Platba za kroužek bude vybírána od 26.09. do 30.09. v ředitelně MŠ. 

Maximální kapacita jedné skupiny je 10 dětí. Zahájení ve čtvrtek 06.10.2022. 

 

 I. skupina 15:00 – 15:45 

II. skupina 15:50 – 16:35 



 

 

V případě, kdy počet přihlášených dětí překročí maximální kapacitu kroužku, 

bude dána přednost starším dětem. 

 
 

Věnujte, prosím, pozornost této informaci před tím, než přihlásíte své dítě na kroužky: 

 

V případě, že dojde k překážce ze strany lektora a kroužek se nebude proto moc konat, lektor 

se zavazuje, že kroužek nahradí v jiném termínu po dohodě s MŠ Mratín nebo vrátí 

zákonnému zástupci dítěte poměrnou část z ceny. 

 

V případě, že by bylo nutné přerušit činnost kroužků vzhledem ke COVID-19, bude 

zákonnému zástupci dítěte vrácena poměrná část z ceny.  

 

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci dítěte po dohodě s lektorem. 

 

 V jiných případech se kurzovné nevrací!!!  


