3. února 2021
Vážení a milí rodiče,
vzhledem k tomu, že k 31. 1. 2021 byl splatný příspěvek do Klubu rodičů na 2. pololetí
2020/2021 a někteří z Vás se na mne obracejí s dotazem, zda příspěvek v této době
vůbec posílat a v jaké výši, dovoluji si oslovit všechny prostřednictvím webu naší mateřské
školy.
Částka za 2. pololetí zůstává stejná, tj. 500 Kč. Na začátku školního roku jsme se usnesli,
že původní částka 1.500 Kč bude ponížena na 1.000 Kč ročně a rozdělena do dvou plateb
po 500 Kč.
Školní akce byly a zatím i jsou sice vzhledem k epidemiologické situaci pozastaveny,
nicméně od počátku tohoto školního roku bylo již uhrazeno následující: zahradní slavnost
a animační program s klaunem při zahájení školního roku v září, výtvarné potřeby do tříd
na začátku i v průběhu školního roku, pravidelně jsou hrazeny dobíjecí kupony na kredit
do mobilních telefonů, které jsou k dispozici v jednotlivých třídách, materiály
k vánočnímu tvoření dětí v jednotlivých odděleních, vánoční cukroví na besídky
ve třídách, nadílka pro děti („dárečky od Ježíška v MŠ“), dále byla vyplacena záloha
na karneval v MŠ, který se plánuje a který proběhne v rámci tříd, a dnes byla uhrazena
faktura za sádrové odlitky, které budou využity na velikonoční tvoření dětí ve třídách.
Velká část rodičů mi platbu za nové pololetí již zaslala (na účet uvedený v instrukcích
ze září 2020). Všichni věříme, že se restrikce co nejdříve uvolní a peníze budeme moci
znovu využívat také k návštěvám divadelních představení apod. V opačném případě bude
zůstatek, tak jako každý rok, převeden do nového školního roku a děti z něho budou mít
užitek trochu později. Ale to zatím předbíhám.
Tímto chci jménem Klubu rodičů poděkovat Vám všem, za dosavadní podporu
a příspěvky a popřát nám všem hodně síly, zdraví a mysleme pozitivně!
S pozdravem
Jana Piekniková
pokladník – Klub rodičů při MŠ Tišnovská

