• Organizační a provozní informace:
Prázdniny utekly jako voda a my se společně setkali v pondělí
3.9.2018. Děti se scházejí od 6,30 hod. v MŠ klášter a odpoledne
od 14,30 hod. se zde opět spojují.

I. třída SOVIČKY (MŠ radnice)
tel. č. 380 743 124
provozní doba 7,30 – 14,30 hod.
počet zapsaných dětí je 22
Personální obsazení:
Lucie Schnelzerová – ředitelka
Markéta Vilhumová – třídní učitelka
Jana Hanzalíková – vedoucí ŠJ, školnice, kuchařka
II. třída MEDVÍDCI (MŠ klášter)
tel. č. 606 933 452 (prosím jen volejte, nepište sms)
provozní doba 6,30 – 16,15 hod.
počet zapsaných dětí je 22
Personální obsazení:
Bc. Tereza Válková – třídní učitelka
Šárka Hüttnerová – učitelka
Petra Šimečková – školnice, kuchařka
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V průběhu uvedených prázdnin bude dle možností provoz MŠ
omezen na jednu třídu. Děkujeme za pochopení.
• Prázdniny ve šk. roce 2018/2019
podzimní: po 29. a út 30.10.2018
vánoční: so 22.12. 2018 – st 2.1.2019 (MŠ uzavřena)
pololetní: pá 1.2. 2019
jarní: po 4. – pá 10.2.2019
velikonoční: čt 18. a pá 19.4. 2019 (svátek)
hlavní: so 29.6. – ne 1.9.2019
(MŠ uzavřena po dobu 5 - ti týdnů)
• Přihlašování a odhlašování dětí
Při onemocnění dítěte je nutné odhlašovat svačiny
ten den do 7,30 hod., obědy přihlašovat či odhlašovat
den předem. Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout
pouze 1. den nepřítomnosti v jídelně té MŠ, kam dítě
dochází, v době od 11,00 – 11,30 hod.
• Hrazení poplatků
Poplatky se hradí za uplynulý měsíc v termínu, který bude
uveden na vyúčtování. Prosíme o dodržení stanoveného
termínu a placení poplatků výhradně paní Janě Hanzalíkové
v jídelně MŠ radnice.
poplatek za předšk. vzdělávání je 340,- Kč
ranní svačina 8,- Kč
odpolední svačina 7,- Kč (možno odhlásit)
oběd 26,- Kč
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AKCE V 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2018/2019

• ZÁŘÍ
11.9. jsme s dětmi navštívili klášter a dozvěděli se zajímavé
informace o něm
19.9. přijelo Divadlo Kašpárek a zahrálo dětem od 9,00 hod.
pohádku „Křemílek a Vochomůrka“
• ŘÍJEN
3.10 zahraje Divadlo ŠUS pohádku „Ekohrátky“ od 10,30 hod.
V říjnu (termín bude upřesněn) pojedeme celá školka na hudební
koncert do ZUŠ v Českém Krumlově (bližší info sledujte na
nástěnkách v šatnách obou MŠ)
• LISTOPAD
14.11. v 10,30 hod. nám přijede zahrát pohádku
„Jak měla koza ráda podzim“ Divadlo Sluníčko
V listopadu proběhne focení dětí s tématikou Vánoc (podrobné
info a návrh tématu fotek bude vyvěšeno na nástěnce v šatně
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• PROSINEC
2. 12. nás čeká společná akce MŠ a OÚ Zl. Koruna
„Rozsvěcování vánočního stromu, Živý betlém
a vánoční jarmark“
3. 12. v dopoledních hodinách přijde do naší MŠ MIKULÁŠ
(Divadlo Divoloď) s pohádkou nadílkou pro děti
14. 12 od 15,00 hod. vás srdečně zveme do DKS Zl. Koruna na
VÁNOČNÍ BESÍDKU, kde budou vystupovat naše děti pro seniory
18.12. budeme mít s dětmi ve školce vánoční nadílku. Dopoledne
se společně nasvačíme, ochutnáme cukroví, zazpíváme koledy a
půjdeme ven čekat, zda nám Ježíšek nechá dárky pod
stromečkem.

Rádi přijmeme jakékoliv nápady na akce pro děti, připomínky na
vylepšení našeho chodu školky a dary všeho druhu.
Obraťte se na nás s čímkoliv, ať osobně či na náš školkový mail
MSKoruna@centrum.cz. Dění vašich dětí sledujte na internetových
stránkách www.zlatakoruna.cz/materska-skola a fotografie ze
školkového života na www.zlatakoruna.cz/fotogalerie_materska_skola
Děkujeme za Vaši spolupráci, mějte hezké dny a hodně sil do celého
školního roku!
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