
Vážení rodiče!                                         11.12.2020 

Po dlouhé době vám píši. Nechci to zakřiknout, ale do dnešního dne vše probíhá hladce. Paní učitelky jsou 

spokojené, děti se hezky zapojily do společné práce.  

Ještě jednou děkuji za váš zájem, spolupráci, pochopení  a pomoc. 

Dle předběžné informace: 

 MŠMT zvažuje , že upraví organizaci šk.roku – vánoční prázdniny začnou v pondělí 21.12. – rozhodnutí má 

padnout v pondělí 14.12. Naposledy do školy  jdeme v pátek 18.12.2020. 

Já uvažovala podobně – udělení ředitelského volna/informaci jste dostali 24.11.2020/. 

 V každém případě výuka končí 18.12. a navrátíme se do školy 4.1.2021. 

Slíbila jsem bližší informace : 

 PLAVÁNÍ: s Plaveckou školou jsme naplánovali přesun výuky plavání na II.pololetí školního roku, který 

končí 30.6.2021 – přesný termín není možné v současné situaci stanovit/ dle PSA pro školství – 

/dostali jste/ – je možná výuka plavání ve druhém stupni. Kdy se tam  dostaneme ?????/ 

Ráda bych plavecký výcvik uskutečnila a proto na tom pracuji. 

 DOHODNUTÁ ÚPRAVA: 

1. Plavecký výcvik bude zkrácen na pět vyučovacích lekcí po dvou hodinách . 

2.  Kurzovné hradíte vy – ve výši 220,-Kč. 

3. Dopravu, pronájem bazénu ,mzdové prostředky a pomůcky hradí škola . 

                  Vím od paní učitelek, že některé děti zaplatily plavání před uzavřením školy v původní výši/400,-Kč/. 

                Vzniklý přeplatek /180,-Kč/ vám bude navrácen v obálce a v notýsku potvrzen. 

                Ten, kdo neplatil , bude platit   v  II.pololetí. 

                 Termín platby  včas sdělím!!!! 

 OBĚDY LEDEN:  částka  oznámena v notýsku nebo  mailem – platbu  je nutné provést NEJDÉLE   

do čtvrtka  17.12.  dohodnutým způsobem – přesná částka v obálce či peněžence – přijetí bude  

potvrzeno. 

 PLATBA ŠD – ke dni 22.10.2020 vydalo MŠMT  VYHLÁŠKU   ke změně vyhlášky o zájmovém vzdělávání. 

Cituji„Pokud je v měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se 

účastníkovi poměrně sníží“. 

V naší   ŠKOLNÍ DRUŽINĚ takto: 

 1.+2. třída  - uzavřeno od 14.10.2020 – 17.11.2020   

 vratek za  říjen 25,-Kč+ listopad 25,-Kč  -  činí celkem 50,-Kč 

 3.+4.+5. třída – uzavřeno od 14.10.2020 – 29.11.2020 

vratek za říjen 25,-Kč + CELÝ listopad 50,-Kč , činí celkem 75,- Kč 

Součástí dokumentace školy je jmenný seznám žáků ŠD za září - prosinec školní rok 2020/2021 

s vyznačením dané částky. 

CELKOVĚ  SE JEDNÁ o částku  VE VÝŠI 4 675,-Kč. 

Navrhuji toto řešení : tato částka se stane „VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ“ ROKU 2021, BUDE TAK ÚČETNĚ 

ZAPRACOVÁNA. 

Vaše platba školného ŠD  za  leden – červen roku 2021 bude o  zmiňovanou částku u každého 

přihlášeného žáka PONÍŽENA. 

Dle směrnice ŠD se platba  za zájmové vzdělávání nemění/1měsíc=50,-Kč/ a splatnost školného  na 

leden –červen  je do 31.března   

Připomenu, o čem jsem již informovala. Tyto peníze jsou  určeny VÝHRADNĚ NA POMŮCKY  

A VYBAVENÍ ŠD. /výtvarný a pracovní materiál, deskové hry, stavebnice malé stolní a velké 

prostorové./ Tyto peníze nejsou použity na provozní náklady/energie ,úklid, mzdy apod/. 

 

Jsme v plném proudu adventního času a na stříbrnou neděli rozsvítíme už třetí svíčku.  

 

Hodně zdraví, optimismu a pohody  přeje 

 

 


