
 
Charvatce 78, 294 45 Jabkenice 

 

 

Pozvánka k diskuzi na téma Obecní mateřská školka v Charvatcích, která 

proběhne v prostoru obecního sálu dne 26.1.2020 od 15:30 hod. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí rodiče.  

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání obyvatel  se zastupiteli obce, jehož cílem je společně 
s občany upřesnit požadavky na naši budoucí charvateckou školku.  

Tato je momentálně ve výstavbě v rámci nové obecní návsi. Kolaudace školky je plánována 

na květen 2020 a její otevření pro žáky na září 2020. Ve školce bude jedna společná 
třída pro maximální počet 15-ti dětí. Kromě samotné budovy školky je záměrem zřídit v 
docházkové vzdálenosti také zahradu s herními prvky, stromky, bylinkami apod.   

Máme nejvyšší čas společně specifikovat jakou školku budeme pro děti chtít. Rádi bychom 

Vás proto požádali o Vaši účast, o vyjádření Vašich představ a přání. 

Budeme společně hovořit např. o následujících tématech a možnostech:  

- Právní forma: školka obecní x školka soukromá (+ možnosti spolupráce s jinými 
školkami) 

- Typ a program školky: školka klasická x klasická s alternativními prvky x 
alternativní školka, např. Montessori, Waldorfská, či jiná.  

- Míra angažovanosti rodičů: aktivní spoluúčast rodičů x samostatný chod školky, 
vhodná četnost aktivit, výletů a setkání s rodiči 

- Vybavení: masiv a přírodní materiály x použití běžně dostupného nábytku a 

plastových hraček; (ne)využívání IT technologií 
- Všeobecný chod: otevírací doba školky, stravování, výuka cizích jazyků 

- Financování 
- Další body, které bude zájem společně probrat 

 

Naším cílem je začít dlouhodobě provozovat kvalitní školku, která poskytne hřejivé, 

inspirující a motivující prostředí dětem. Školku, která bude pro rodiče dostupná a splní … 
(možná i předčí ☺) jejich očekávání. 

Součástí setkání, bude vyplnění dotazníku, jehož cílem bude zmapovat naplněnost školky a 

představy rodičů o jejím provozu. 

V případě nemožnosti Vaší účasti v tomto termínu a v případě Vašeho zájmu získat 
informace/ angažovat se na přípravě či chodu školky, prosím, neváhejte kontaktovat 
místostarostu obce, pana Jána Marčeka na telefonu:      +420 732 644 152.  

 

Děkujeme, budeme se na Vás těšit! 

 

 

 

Zastupitelé obce Charvatce 


