
 

Vážení rodiče,  

 

od 4.2. – 14. 4. 2020 bude probíhat v rámci nadstandardních aktivit mateřské školy předplavecká 

výuka a pobyt v solné jeskyni. Půjde z důvodu jarních prázdnin pouze o 9 lekcí. Nepojede se termíny - 

10. 2. a 11. 3.- tento termín je v harmonogramu nahrazen.  

 

Přípravný předplavecký výcvik povedou instruktorky z plavecké školy KH. Po celou dobu výcviku 

vykonávají dozor učitelky MŠ.  

 

Dětí z mateřské školy se může účastnit 32.  

 

NA PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT PLAVKY – DÍVKY JEDNODÍLNÉ, všechny 

budou OZNAČENÉ JMÉNY, zabalené v igelitovém obalu.  

 

Alternativou plaveckého výcviku je návštěva solné jeskyně, která je součástí sportovního areálu v KH. 

Dozor vykonávají učitelky MŠ.  

 

Dětí z mateřské školy se může účastnit 13.  

 

Doprava na plavání a do solné jeskyně bude autobusem s panem Sadílkem /autobus nemá pásy/.  

Cena za dítě za předplavecký výcvik je 1000,- Kč, návštěva solné jeskyně je 800,- Kč. V ceně je zahrnuta i 

doprava. Případné přeplatky nebo nedoplatky budou vyúčtovány v třídním fondu každého dítěte na konci 

roku. Vyúčtování bude zveřejněno na nástěnce tříd.  

 

Prosím o nahlášení účasti Vašeho dítěte na předplaveckém výcviku nebo na pobytu v solné jeskyni v 

době od 20. 1. – 23. 1. třídní učitelce na třídu.  

 

Platba proběhne v týdnu od 27. 1. – 30. 1. 2020 včetně odevzdání přihlášek, které dostanete od 

učitelek po ukončení přihlášení.  

 

Pořadí dítěte je dle věku, doporučuji dětem na třídě Kytičky zvážit předplavecký výcvik, případně 

doporučuji solnou jeskyni, pokud bude volné místo.  

 

Odjezd od mateřské školy bude v 8:00, svačinu děti dostanou v průběhu dopoledne. Doporučujeme, aby se 

děti ráno dostatečně nasnídaly.  

 

Dětem dejte do batůžku kapesníky, pití v uzavíratelné nádobě – např. Jupík, která neteče /pečlivě 

zkontrolujte/, do solné jeskyně světlé oblečení včetně bílých ponožek. Dětem na plavání přibalte hřeben.  

 

Děti, které nebudou dojíždět na předplavecký výcvik nebo do solné jeskyně, zůstanou v MŠ na třídách 

Sluníčka nebo Kytičky, kam je učitelky před osmou hodinou převedou.  

 

Sraz dětí v den akce je v 7:30 v MŠ. Prosím o dodržení času.  

 

Po dobu předplaveckého výcviku a pobytu v solné jeskyni se nebude chodit do tělocvičny.  

 

Vedení mateřské školy. 

 

 

 



  


