ZVONEČEK
Informační občasník Mateřské školy Lány
Ročník 10

číslo 1

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
zmodernizované budovy a zahrady Mateřské školy Lány.
1.10.2012 od 9.00 hodin
Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy a rozpočtu Obce Lány.

Zahájení školního roku
a přivítání všech dětí v budově MŠ proběhne 2.10.2012
Na děti čeká malé překvapení. Třídní seznamy dětí budou zveřejněny ve vestibulu MŠ.

Od 3. září 2012 do 1.října bude mateřská škola v náhradních prostorách ZŠ. Provoz
MŠ od 6:30 do 17:00 hodin. Žádáme rodiče, aby všechno oblečení a přezutí ze šatny
v ZŠ odnesli k 1. 10. Po ukončení provozu okolo 16. hodiny proběhne přestěhování
nábytku zpět do budovy MŠ. Uvítáme pomoc rodičů, prosíme o osobní domluvu s p.
Vaněčkovou. Předem děkujeme,

Brigáda na úklid mateřské školy
Obracíme se na rodiče o pomoc při úklidu prostor v mateřské škole po rekonstrukci.
Brigáda se koná ve čtvrtek 20. 9. a v sobotu 22. 9. Účast na brigádě je možné v průběhu
celého dne od rána až do odpoledních hodin, dle Vašich možností.
Budeme potřebovat i pomoc tatínků na přestěhování nábytku do tříd, sestavení vozíku,
připevnění nástěnek a podobně .Prosíme, nahlaste účast a přibližný čas na číslo 602 210 410.
Na brigádu si s sebou vezměte kýbl , koště a přezůvky. Předem děkujeme za ochotu a pomoc.

ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2012/2013 byla stanovena částka ve 400,-Kč na měsíc ( celodenní
docházka) 260,- Kč ( docházka na čtyři hodiny). Celkem deset plateb za školní rok.
Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí se hotově do pokladny školy.
Výše částky pro školní rok 2013/2014 bude aktuálně přepočítána a oznámena rodičům do
30.6.2013.
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 popisné číslo trvalého pobytu dítěte nebo jméno. Školné se
platí měsíčně, vždy k 30. v měsíci vkladem na účet školy - č.ú. 215 949 395 / 0300

STRAVNÉ
Platbu je možná 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.

PROVOZ MŠ bude projednán a schválen na schůzce SRPDŠ
Nyní provoz MŠ od 6.30do 17 hodin. V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy
do 8:00 hodiny. Po předchozí domluvě lze děti přijmout i v jinou dobu.

Informace k organizaci školního roku 2012/2013
V MŠ Lány zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, MOTÝLCI, KYTIČKY a SLUNÍČKA.
Berušky – třídní učitelka Kateřina Kratochvílová, Ivana Hartmannová
Motýlci – třídní učitelka Hana Řádová, Ivana Hartmannová
Kytičky – třídní učitelka Martina Blínová, Dana Šilhová
Sluníčka – třídní učitelka Eva Jarošová, Miluše Vaněčková
Rozdělení do tříd bude na logu ve vestibulu školy.
Značka dětem zůstává, s tím, že podkladová barva je závislá na třídě, jakou dítě navštěvuje Berušky- bílá, Motýlci – modrá, Kytičky – červená, Sluníčka – žlutá.

Nabídka kroužků
-

Kroužky budou probíhat od 15,30 do 17,00 hod.
Počet dětí: 10
Přihlášení zájemců a zahájení kroužků v měsíci říjnu

 Keramický kroužek (úterý, 1x za 14 dní)
-

p. uč. Hana Řádová

 Výtvarný kroužek (středa)
-

p. uč. Martina Blínová, Kateřina Kratochvílová

 Přírodovědný kroužek (čtvrtek, 1x za14 dní)
-

p. uč. Eva Jarošová, Marta Tůmová

Nadstandartní aktivity
- Aktivity budou probíhat v rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi.
- Počet dětí: všechny děti přítomné v mateřské škole
 Metoda dobrého startu (všichni předškoláci – v dopoledních hodinách)
- p. řed. Míla Vaněčková
 Jóga (pondělí v dopoledních hodinách))
- p. uč. Dana Šilhová, M. Vaněčková

ZVEME VŠECHNY RODIČE DO MŠ NA SCHŮZKU
SRPDŠ 10. 10. 2012 OD 17. 00 HODIN.
Na programu bude schválení výboru SRPDŠ, členských příspěvků, projednání školního řádu,
plánu akcí na nový školní rok. Na schůzce budou vyrovnány přeplatky a nedoplatky
z minulého školního roku. Informace k doplatků jsou na nástěnce v šatně MŠ.

DUHA NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU
13. října 2012 od 13. hodin
Zveme všechny lánské občany na slavnostní odpoledne u příležitosti otevření rozšířené a
zrekonstruované MŠ. Letošní „Duha“ nebude jako obvykle benefiční, ale jejím úkolem bude
možnost prohlédnout si celou mateřskou školu a především Vám budou zpřístupněny nové
prostory.
Zachována bude tradice výstav lánských rodáků. V letošním roce bude ke zhlédnutí výstava
fotografií Karla Kestnera.
Je připraven zábavný doprovodný program, možnost občerstvení. Čekají nás soutěže, tvoření,
zábavné vystoupení dětí, ale i vystoupení s názvem Lidová písnička. Děti pobaví a rozezpívá
Lída Helligerové ze skupiny Schovanky. Můžete se těšit na pokus o překonání školkových
rekordů.
Celá akce proběhne ve vnitřních prostorách školy, vstupné bude dobrovolné.
Přesný program a harmonogram bude včas zveřejněn. Přesný program bude upřesněn.
Velice se těšíme na hojnou účast!

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

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Září
Říjen

Provoz v provizorních prostorách ZŠ

2. 10.
5. 10.

Mámo, táto, pojď si hrát - týden zvykání ve školce
společně se svými rodiči
Bramboriáda - soutěže společně se žáky ze ŠD a třída ,,Sluníček“ od13.30

13.10.

Odpolední akce ,,Duha nad mateřskou školou 2012“ k znovuotevření MŠ

19.10

,,Drakiáda“ ve spolupráci s Modelářským klubem Lány podle počasí
Beseda na téma „Mluví naše děti správně - logopedie “ návštěva klinického
logopeda v MŠ

Listopad
Návštěva v ZŠ – společné sportování 1.třídy ZŠ a třídy,,Sluníček“dopoledne
Podzimní brigáda „Skřítkové nám zavírají zahrádku“ (podle počasí)
Lesní den – vycházka
Fotografování

Prosinec
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
Plán akcí na nový školní rok najdete na webových stránkách školy.
Zde také naleznete aktuální kontakty, informace a novinky.

