Milí rodiče našich školáčků,
V tomto dokumentu najdete souhrn nejdůležitějších informací nejen k začátku
nového školního roku 2016/2017.
Základní informace o provozu MŠ
Naše škola má kapacitu 30 žáků. Jsme soukromá akreditovaná MŠ. MŠ má dvě
třídy: Žabičky, Sovičky





Ředitelka MŠ: Adéla Kaššová
Učitelky: Hana Šavarová (ZABIČKY) Kristýna Rusnáková (SOVIČKY)
Povozní: Martina Hofmanová
Lektorka AJ: rodilá mluvčí Maribel

Provozní doba MŠ






Provoz od 7:30 do 17:00 (červenec a srpen od 8:00 do 16:45)
odchod po obědě od 12:30 do 12:45
odchod po spaní od 15:00 do 17:00
kroužky v MŠ probíhají vždy od 15:00 do 15:45
spaní v MŠ každý první pátek v měsíci (sraz dětí v MŠ v 18hodin,
vyzvednutí nejpozději do 10hodin v sobotu) dobrovolné – zpoplatněno
(možnost i mimoškolkové děti, počet omezen)

!Odhlašování do 8hodiny ráno na telefon 774 573 315 formou SMS!
Omezený provoz
Před vedlejšími prázdninami a jinými svátky vždy zjišťujeme docházku dětí
z důvodu zajištění hospodárného provozu, tzn.,aby byl zajištěn počet pedagogů
a ostatní personál dle počtu dětí. Minimální počet dětí, na dny omezeného
provozu, pro zachování provozu, je 5dětí. Od 1.7.2017 – 16.7.2017 bude MŠ
uzavřena – ostatní týdny bude provoz MŠ zachovám s omezeným provozem od

Školné pro školní rok 2016/2017
Je stanoveno na 7000, stravné 2000, (jednou ročně, pololetně refundováno stravné)
Školné v letních měsících (hlavních prázdninách) červenec a srpen
Je stanoveno 7000, stravné 2000,, v případě docházky nižší než 10dnů v měsíc
i je školné i stravné stanoveno na 50% (3500, školné, 1000, stravné)
nahlášené termíny jsou závazné, tyto měsíce se nerefundují.
Akce ve školním roce 2016/2017
Zahájení nového školního roku ve čtvrtek 1.9.2016 příchod do 8:30hod.
Z bezpečnostních důvodů se bude budova uzamykat, proto prosíme o
dodržování příchodu
(nové děti první den 1hodina adaptace, dále dle potřeb ZZ po dohodě s pedago
gem na třídě)






Třídní schůzka 7.9.2016 16:00 hodin
Zimní fotografování (leden 2017)
Hravé lyžování (únor 2016)
Plavání (druhé pololetí)
Mikulášská nadílka 5.12.2016 s divadelním představením během
dopoledne v MŠ – pouze pro děti
 Vánoční besídka pro členy rodiny pondělí 12.12.2016 od 16:00 do 18:00
hodin s Vánočním posezením
 Den dětí ve čtvrtek 1.6.2016 dopoledne v MŠ od
15hodině i s rodiči v areálu MŠ – kreativní dílnička.
 Škola v přírodě první polovina června 2017
Kroužky pro školní rok 2016/2017 zahajují v týdnu 19.9.2016 (přihlášky a
platby do 12.9., počet dětí omezen)
Kroužky budou zahájeny při počtu minimálně 8dětí na kroužek. Nabídka
kroužků bude k dispozici na třídní schůzce.

Co s sebou do MŠ !!!VŠE PODEPSANÉ A OZNAČENÉ!!!






Oblečení na zahradu
obuv na ven (dle aktuálního počasí)
náhradní oblečení
pláštěnku
bačkůrky vhodnou pevnou obuv – kterou dítě zvládne samo nazout
vyzout – ne pantofle, ne Crocs

Do 15.9.2016 - na první pololetí a do 12.1.2017 – na druhé pololetí donést






2balení papírových kapesníků
ubrousky
balení vlhčených ubrousků
antibakteriální tekuté mýdlo
WC papír – balení 4ks

Velmi vás žádáme, sledujte pokyny a informace na nástěnkách v šatně,
předejdete tak případným nedorozuměním!!!
HLÁSIT ZMĚNY ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY , TRVALÉHO POBYTU
A KONTAKTNÍCH TELEFONNÍCH ČÍSEL!!!!!

