ZPRAVODAJ

„Naše školička“

ŠKOLNÍ ROK: 2017 – 2018
Vydání: č.1

Zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme se setkali v novém
školním roce 2017-2018.
Školní rok byl zahájen v pondělí 4.9. 2017.
V tomto školním roce je zapsáno 41 dětí.
Otevírací doba: 6:30-16:15 hodin
Mateřská škola je dvoutřídní.
MŠ RADNICE:
I. třída Sovičky (starší děti)
Provozní doba:
7:30-14:30 hodin
od 6:30 hodin se děti scházejí v II. třídě v klášteře a
od 14:30 hodin jsou děti spojovány do jedné třídy a
to opět v klášteře.
Počet zapsaných dětí je 24.
Personální obsazení :
Ředitelka a učitelka:

Lucie Schnelzerová

Třídní učitelka:

Bc. Zuzana Pekárková

Kuchařka, školnice a
vedoucí školní jídelny:

Jana Hanzalíková

MŠ KLÁŠTER:
II. třída Medvídci (mladší děti)
Provozní doba: 6:30-16:15 hodin
Počet zapsaných dětí je 17.
Personální obsazení :
Třídní učitelka:

Bc. Tereza Válková

Zastupující učitelka:

Růžena Moučková

Kuchařka, školnice:

Petra Šimečková

Přihlašování a odhlašování dětí
– znovu zdůrazňujeme, že je nutno při onemocnění dítěte
SVAČINY – odhlásit do 7:30 hodin
OBĚDY - přihlásit a odhlásit den předem
- neodhlášený oběd je možno první den nepřítomnosti
vyzvednout ve školní jídelně té MŠ do které dítě dochází
od 11:00 do 11:30 hodin

Čísla telefonu MŠ RADNICE 380 743 124
MŠ KLÁŠTER 606 933 452
Jak hradit poplatky v MŠ
Cena svačin
cena ranní svačiny
cena odpolední svačiny
Cena oběda

8,- Kč
7,- Kč

26,- Kč

Úhrada stravného
- úhrada se provádí zpětně za předešlý měsíc
v určeném termínu uvedeném na vyúčtování
- nejpozději do 15. dne následujícího měsíce
- prosíme o dodržení tohoto termínu z provozních důvodů
Poplatek za školné = úplata za předškolní vzdělávání
docházka 320,- Kč měsíčně
Vybíráním těchto poplatků je pověřena
paní Jana Hanzalíková
Co už jsme pro děti připravily:
Ve středu 13.9.2017 přijelo divadlo KAŠPÁREK
s pohádkou „Mája a Vilík na výletě“ od 10:30 hodin.
Velice vtipná pohádka se dětem moc líbila. S divadýlkem
se děti nejen zasmály, ale také si zazpívaly a zatancovaly.

Co nás čeká a nemine v první polovině školního roku:
DIVADLA
Pohádku „Čarodějnice z Kumbálu a dva klíče“ přijede
dětem zahrát TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST
v pondělí 30.10.2017 od 10:00 hodin.
V úterý 28.11.2017 přijede za dětmi DIVADLO DOKOLA
s pohádkou „Dobrodružství skřítka Kuka“
Pohádku „Budulínek“ zahraje dětem divadlo LUK
v pondělí 18.12.2017 od 10:00 hodin.

PŘEDSTAVENÍ ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV
17.10.2017 pojedeme s dětmi do Českého Krumlova,
kde se nám představí učitelé z ZUŠ s hudebním
představením od 9:00 hodin.
Klášter ZLATÁ KORUNA
V měsíci říjnu navštívíme klášter Zlatá Koruna a
uskutečníme prohlídku těchto krásných prostor.
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
2.listopadu se uskuteční fotografování dětí
s vánoční tématikou. V mateřské škole klášter
od 10:00 hodin

V neděli 26.listopadu se bude konat slavnostní
ROZSVICOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
ŽIVÝ BETLÉM a „Vánoční jarmark“.
Děti společně s paní učitelkami připravují drobné dárky,
které mohou posloužit k vaší adventní výzdobě.
Velice rády uvítáme, pokud nám některé maminky přispějí
a obohatí sortiment „Vánočního jarmarku“.
Pokud mají rodiče a děti zájem o vystupování v
„živém betlémě“, je nutno, aby se zúčastnily setkání
všech učinkujících.
Termín setkání bude zveřejněn na nástěnkách v obou MŠ.
MIKULÁŠ V MŠ
V úterý 5.prosince se bude dopoledne konat v MŠ
„Mikulášská nadílka“. S nadílkou za dětmi přijde Mikuláš
s Andělem a Čertem.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pátek 15.prosince – budou děti vystupovat na
předvánočním POSEZENÍ PRO DŮCHODCE v DKS
Na tuto besídku zveme srdečně všechny rodiče.
VÁNOCE V MŠ
V úterý 19.prosince – přijde do MŠ „Ježíšek“ s dárky.
Pro děti připravíme slavnostní pohoštění, všichni si
posedíme u stromečku a rozbalíme dárky.

O dalších připravovaných akcích pro děti budete
informováni na nástěnkách v obou třídách a
na webových stránkách.
PRÁZDNINY
PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. 2017
V průběhu uvedených prázdnin bude dle možností provoz
omezen na jednu třídu.
UZAVŘENÍ MŠ
V době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN bude
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA
od 23.12. 2017 (sobota) do 2.1. 2018 (úterý).
Provoz v obou třídách
bude opět zahájen 3. ledna 2018 (středa)

JAK ZPESTŘIT ŽIVOT DĚTÍ V MŠ?
Vítáme všechny nápady a náměty na zajímavé činnosti
pro děti a taktéž příspěvky do našeho zpravodaje.

