ZPRAVODAJ Č. 2
„NAŠE ŠKOLIČKA“

MŠ ZLATÁ KORUNA
Školní rok 2018/2019

Dobrý den, milí rodiče a přátelé naší školky,
školní rok nám utíká jako zběsilý a my Vás vítáme v 2. pololetí.
V tomto zpravodaji Vám představíme akce do konce školního roku a organizační
informace. Zpravodaj bude orientační, protože nám některé akce budou přibývat
ještě během roku. Akce a přesné termíny se budete stále dozvídat na nástěnkách v
šatnách, na školkovém webu: www.zlatakoruna.cz/materska-skola a z úst Vašich
paní učitelek.
Tímto děkujeme všem rodičům za nápady a typy na výlety pro děti. Pokud budete
mít nějaké připomínky, budeme rádi, když se na nás s důvěrou osobně obrátíte, či
nám napíšete na školkový e-mail: MSKoruna@centrum.cz.
Telefonní čísla:
MŠ RADNICE
MŠ KLÁŠTER

380 743 124
606 933 452

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
•
•
•
•
•
•

•

od 1. 1. 2019 připomínáme zdražení svačin na 9,- Kč a 8,- Kč a
změnu dodavatele obědů na ŠJ při ZŠ Křemže
4.2. - 8. 2. 2019 jsou jarní prázdniny a děti budou spojené
v MŠ Radnice ve třídě Soviček
od 12. 2. 2019 budou mít děti ze třídy Soviček každé úterý lekci tenisu
(celkem 10) – děti budou potřebovat oblečení jako na tělocvik
kdo si nevyzvedl potvrzení o placení poplatků za předškolní vzdělání
na odpočet z daní, stále má tu možnost u paní ředitelky v kanceláři
termíny zápisů do prvních tříd ZŠ na školní rok 2019 – 2020 budou
zveřejněny na nástěnce v MŠ
v měsíci květnu bude MŠ uzavřena
6. a 7. 5. 2019 – ZŠ Křemže má
ředitelské volno a tudíž nebude ŠJ
vařit a dovážet jídlo.
Děkujeme za pochopení.
v období letních prázdnin bude naše MŠ
uzavřena po dobu 5ti týdnů
od 15. 7. do 18. 8. 2019
– během prázdnin bude provoz
v MŠ Radnice z důvodu
bílení prostor MŠ Klášter

AKCE PRO DĚTI
ÚNOR
• od 12. 2. začnou LEKCE TENISU pro děti ze třídy Soviček
• ve čtvrtek 14. 2. se uskuteční KARNEVAL v DKS od 9:00 hodin – děti se
společně nasvačí a poté začne karnevalový rej masek a soutěže – prosíme,
PŘIPRAVTE DĚTEM MASKY
• 28.2. přijede ZOO DVOREC s ukázkou zvířat a besedou o nich
BŘEZEN
• 13. 3. od 10:30 hodin zahraje dětem Divadlo ŠUŠ pohádku
„Skřítek Skříňáček“
• v měsíci březnu s dětmi navštívíme českokrumlovské HASIČE v jejich
centrále v Domoradicích
• a zajdeme se podívat do KNIHOVNY ve Zlaté koruně, kde nám paní
knihovnice bude povídat o knihách a své práci
• upřesníme i termín vyšetření očí od Prima Vizus
„Koukají na nás správně?“
DUBEN
• 8. 4. přijede loutkové Divadlo Téměř divadení společnost
s pohádkami ,,Kouzelná píšťalka a Labutí princezna“,
začátek je v 10:15 hodin
• 11. 4. pojedeme na výlet do českobudějovického PLANETÁRIA
na interaktivní program o vesmíru
• Velikonoce v MŠ 15. - 18.4. budeme s dětmi držet již tradiční pašijový
týden (aktuální info na nástěnkách), barvit vejce, péct beránka či mazanec a
půjdeme koledovat na OÚ a do kláštera
• na konci dubna se budeme s dětmi fotit na sadu ke Dni maminek a
na třídní foto (termín bude upřesněn)
KVĚTEN
• 13. 5. pohádku „Bertička“ dětem zahraje Divadlo Okýnko od 10:30 hodin
• 15. 5. Vás zveme na „Slavnostní besídku ke Dni maminek“
od 15:00 hodin v parčíku před radnicí (za špatného počasí v DKS)
• ve středu 29. 5. s dětmi oslavíme Den dětí – přijede za námi
KOUZELNÍK RENO se zábavnou show od 10:00 hodin

ČERVEN
• 17. 6. se bude konat od 15:00 hodin na školkové zahrádce „ROZLOUČENÍ
PRO PŘEDŠKOLÁKY“ - slavnostní program „Indiánská pohádka s
pasováním školáčků“ si pro děti přichystá Divadlo Divoloď – srdečně
jsou zváni nejen rodiny budoucích školáčků, ale i děti a rodiny mladších
dětí ze třídy Medvídků
• v červnu se bude konat školní výlet – cíl je v jednání a tradiční „Výlet
rodičů s dětmi“, kam jste všichni srdečně zváni, ale kam, to se teprve
dozvíte :-)

„Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce,
než je výchova a vzdělávání dětí.
Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce,
než je výchova a vzdělávání dětí.“
Mějte se dobře.

