
 

Tisková zpráva 
Dvě školky rozšířily své služby, aby vyšly vstříc 

potřebám rodičů 

Docházení do mateřské školy coby do odpoledního kroužku. Takovou možnost již jedna z 

mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Liberec nabízí, další takovou službu chystá 

spustit od 18. ledna letošního roku.   

Obě se rozhodly v rámci své volnočasové aktivity nabídnout rodičům možnost, aby mohly jejich děti 

navštěvovat mateřskou školu v odpoledních hodinách. Děti tak mají šanci seznámit se s mateřskou 

školou a poznat větší kolektiv dalších dětí. Pro některé z nich je navíc tento způsob, kdy přijdou do 

mateřské školy na několik hodin, přijatelnější než celodenní pobyt a mohou všemu přivyknout 

pomaleji a snadněji, postupně se zařadit mezi své vrstevníky. Odpolední kroužky jsou zajištěny 

kvalifikovanými pedagogy.  

„Tuto službu najdou zájemci v Mateřské škole „Motýlek“, kde je již od loňského roku hojně využívána 

a nově také v Mateřské škole „Rolnička“, kde zahajují 18. ledna 2012“, doplňuje náměstek Kamil Jan 

Svoboda. 

MŠ Motýlek:  Broumovská 840/7, 460 01 Liberec   

– odpolední kroužek je otevřen pro děti starší tří let, každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin. 

Cena: 

 50,00 Kč za hodinu (100,00 Kč na den), při pravidelné docházce po oba dny v týdne (placeno 

předem) 

 60,00 Kč za hodinu (120,00 Kč na den), při pravidelné docházce jeden den v týdnu (placeno 

předem) 

 70,00 Kč za každou individuální samostatnou hodinu (140,00 Kč na den)  

aktivity pro děti: hry, výtvarné činnosti, práce na počítači, dramatické hry, tanečky a další …. 

Zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy, telefonní číslo 485 101 827, 485 103 542.  

 

MŠ „Rolnička“, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 

 – odpolední kroužek pro liberecké děti starší tří let, zahajuje provoz 18. 1. 2012, bude otevřen 

každou středu od 16.40 do 18.40 hodin.  

Cena:   

 70,00 Kč za hodinu (140,00 Kč za celý program), platí se vždy předem 



aktivity pro děti: hry, výtvarné činnosti, práce na počítači, pěvecké činnosti, práce s knihou, pohybové 

aktivity 

Zájemci se mohou přihlašovat od 12. 1. 2012, nejpozději den před konáním kroužku osobně nebo 

telefonicky na telefonním čísle 485 108 616. 

V Liberci 5. ledna 2012 


