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Informační občasník Mateřské školy Lány
Zahájení školního roku
a přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 2. 9. 2013
Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznamy dětí a myšlenkové mapy
jednotlivých tříd jsou na nové nástěnce ve vestibulu MŠ. Věříme, že přispějí k spokojenosti a
lepší orientaci rodičů.
Jídelníčky v tomto roce budou i ve fotografické podobě, a tak se i děti podívají, na co se daný
týden mohou těšit k obědu.

ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2013/2014 byla stanovena částka za celodenní školní docházku 400 Kč
na měsíc. U docházky na 4 hodiny je výše úplaty 260 Kč za měsíc. Celkem je to deset plateb
za školní rok. Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí se hotově do pokladny školy.
Předškoláci jsou od platby osvobozeni!
Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní
směrnice – „Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání". Osvobozen
od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická
osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokazuje
průběžně ředitelce školy.
Nabízíme dvě možnosti úhrady:
10 plateb trvalým příkazem 400 Kč/ měsíčně, nebo
jednorázovým příkazem 4000 Kč/rok.
Za děti s 4 hodinovou docházkou je úplata 260 Kč/měsíc.
Jinou částku na účet neposílejte!!!
Jako variabilní symbol uvádějte jméno dítěte nebo popisné číslo trvalého pobytu dítěte.
Školné se platí měsíčně, vždy k 30. v měsíci vkladem na účet školy - č. ú. 215 949 395 / 0300
První platba školného za září je potřeba uhradit do 30.9.

STRAVNÉ
Platbu je možné provádět hotově, nebo přes bankovní účet. Bližší informace naleznete na
webových stránkách nebo přímo ve školní jídelně u vedoucí jídelny pí K. Sakové.
Aktuální jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách mateřské školy a na nástěnce u
vchodu do budovy školy.

PROVOZ MŠ bude projednán a schválen na rodičovské schůzce.

Nyní je provoz MŠ stanoven od 6:30 do 17:00 hodin.
V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 8:00 hodin.
Po domluvě je možný příchod i na devátou hodinu. Po předchozí domluvě lze děti přijmout i
v jinou dobu.

Informace k organizaci školního roku 2013/2014
V MŠ Lány zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, KYTIČKY, SLUNÍČKA a SOVIČKY
Berušky – třídní učitelka Martina Blínová, Ivanka Hartmannová
Kytičky – třídní učitelka Hana Řádová, Kateřina Kratochvílová
Sluníčka – třídní učitelka Dana Šilhová, Miluše Vaněčková
Sovičky – třídní učitelka Eva Jarošová
I v tomto školním roce můžete využít konzultačních hodin s jednotlivými učitelkami.
Termíny konzultací budou uveřejněny v jednotlivých šatnách a na webových stránkách školy.
Po předchozí domluvě je možné domluvit se na konzultaci i mimo určené hodiny.
Rozdělení do tříd je umístěno na logu školky na nástěnce ve vestibulu školy.
Snažíme se o zachování značek, které děti v MŠ mají. Ne vždy se to ale povede. Děkujeme
proto za pochopení.
Podkladová barva pod značkami je závislá na třídě, jakou dítě navštěvuje - Berušky- modrá,
Kytičky – červená, Sluníčka – žlutá, Sovičky – bílá.
Značením lahviček pečujete o zdraví svých dětí.
Žádáme rodiče, aby dětem dle školního řádu pořídili pevné přezůvky. Boty typu „Crocs“ a
pantofle jsou pro děti z hlediska bezpečnosti nevhodné. Jedná se bezpečnost Vašich dětí.
Dále je nutné, aby děti měly ve školce troje oblečení. Jedno pro pobyt v budově, druhé
pohodlné oblečení na zahradu a vycházky a třetí pro případy drobných nehod.

Nabídka kroužků
Kroužky pořádané školou budou probíhat od 15:00 do 16:30 hodin v budově mateřské školy.
Počet dětí: 10

Výtvarný kroužek pro věkovou skupinu předškoláků
- pí uč. Martina Blínová a Kateřina Kratochvílová
Přírodovědný kroužek pro smíšenou skupinu
- pí uč. Eva Jarošová a Marta Tůmová
Přesný rozpis a termíny kroužků budou včas upřesněny. Zahájení koncem září.

Nadstandardní aktivity v MŠ
(aktivity budou probíhat v rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi)
 Metoda dobrého startu (všichni předškoláci – v dopoledních hodinách)
pí řed. Miluše Vaněčková
 Jóga
pí uč. Dana Šilhová a M. Vaněčková
 Logopedická prevence
pí uč. Hana Řádová

Ostatní kroužky v MŠ
Zumbík – sportovní kroužek pro smíšenou skupinu vede cvičitelka Petra

Mortimer English Club – výuka anglického jazyka

ZVEME VŠECHNY RODIČE DO MŠ NA SCHŮZKY:
Třídní schůzka 11. 9. 2013 od 17:00 hodin.
Na programu mimo jiné bude volba členů výboru SRPDŠ a schválení provozní doby školy.
Kdo má zájem o navázání úzké spolupráce, bude srdečně uvítán jako nový člen výboru.
Na schůzce se odsouhlasí výše příspěvku na školní rok 2013/2014. Příspěvek bude možné na
schůzce ihned uhradit.

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Lesní dny mateřské školy se uskuteční několikrát v průběhu celého roku
Září:
Mámo, táto, pojď si hrát - týden zvykání ve školce
společně se svými rodiči
15. 9.
Benefiční akce ,,DUHA NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU 2013“
Beseda na téma „Mluví naše děti správně - logopedie“ návštěva klinického
logopeda v MŠ
Nechci kazy- preventivní program
26 .9.
Jak se peče pohádka
27. 9.
Drakiáda 2013 ve spolupráci s Modelářským klubem Lány - podle počasí
upřesníme čas

Říjen:
10. 10.

25. 10.

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ ( KD Stochov)
Bramboriáda - soutěže společně se žáky ze ŠD a třída ,,Sluníček“ od 13:30
Podzimní brigáda „Skřítkové nám zavírají zahrádku“ (podle počasí) 15:30
Fotografování
DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU pohádka O drakovi

Listopad:
Podzimní lesní den – vycházka Sovičky, Berušky, Kytičky, Sluníčka

Prosinec:
11. 12.

Přijede k nám pohádka
Návštěva Mikuláše s čertem ve školce“ spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Vystoupení dětí z MŠ „Voňavý advent“
Vánoční posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a besídkou Sovičky,
Kytičky
Vánoční posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a besídkou Berušky,

Sluníčka

DUHA NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU
15. října 2013 od 12:00 hodin
Zveme všechny lánské občany na slavnostní pohádkové odpoledne.
Těšit se můžete na pohádkové tančení pro děti, soutěže a hry u pohádkových postav,
vystoupení loňských předškoláků s pásmem „Včelí medvídci“ i na pohádkové tvoření.
Společně se také pokusíme překonat školkové rekordy. Občerstvit se budete moci „U
Ježibaby“.
Celá akce proběhne na školní zahradě, vstupné bude dobrovolné.
Velice se těšíme na hojnou účast! Přivítáme jakoukoliv formu pomoci.

Přispějte do tomboly na Benefici 2013
Na program letošní benefice se opět vrátila dětmi i dospělými tolik oblíbená tombola. Aby
rozzářených očí bylo co nejvíce, budeme rádi, když nám pomůžete shromáždit co nejvíce
předmětů do tomboly.
Dar do tomboly může mít hmotnou i nehmotnou podobu (např. peněžní hotovost, za kterou
dary nakoupíme).
Předem děkujeme za podporu akce.

Stavte z LEGA
V letošním roce jsme se rozhodli naši benefici obohatit o další rozměr. To, zda se nám to
povede, je jen a jen na vás.
Rádi bychom na připravované benefici uspořádali VÝSTAVU STAVEB Z LEGA. Proto
stavte, tvořte a hrajte si s dětmi a svá hotová díla přineste před nedělní beneficí do MŠ.

Prosba o napečení dobrot
Žádáme šikovné maminky a babičky a třeba i tatínky o napečení sladkých nebo slaných
dobrot na akci Duha nad mateřskou školou.

