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Dne 21. prosince 2011 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
projekt na rozšíření a modernizaci Mateřské školy Lány. Tato schválená rekonstrukce
rozhodným způsobem pomůže řešit stávající, zcela nedostatečnou kapacitu jediného
předškolního zařízení v obci.

Nová výstavba rodinných domů v obci přivedla i nové obyvatele, zejména mladé
rodiny, z čehož vyplynula i potřeba umístění dětí do předškolního zařízení. Na neustále se
zvyšující počet žadatelů o umístění dětí do MŠ bylo reagováno dílčími provizorními
úpravami. Přes toto opatření, které se dostalo až na samotnou hranici provozuschopnosti MŠ,
se nepodařilo zastavit neustále se zvyšující počet odmítnutých žádostí o přijetí do MŠ.
Vzhledem k tomu, že schválený územní plán obce počítá s další výstavbou rodinných
domků, jejichž počet by v letech 2011 – 2020 měl narůst o dalších 142, je zcela reálný
předpoklad, že se počty žádostí o přijetí dětí do předškolního zařízení budou i nadále
zvyšovat. Na základě těchto analýz byla členy grantové komise obce Lány zpracovaná žádost
o dotaci na stavební úpravy vedoucí k navýšení kapacity mateřské školy, která, jak bylo
v úvodu konstatováno, byla úspěšná.
Zahájení stavebních prací se předpokládá v měsíci dubnu 2012 s termínem dokončení
v říjnu 2012. S těmito pracemi však bude spojena i řada negativních omezení, se kterými se
budou muset rodiče a personál školy v tomto období vyrovnat. Očekává se, že po určité
období bude rekonstrukce probíhat při omezeném provozu školy. Pravděpodobně
od 15. června do 15. září 2012. Též v době letních prázdnin bude předškolní zařízení
uzavřeno. V současné době již probíhají jednání o využívání náhradních prostor pro provoz
mateřské školy jak v ZŠ Lány, tak v Domečku.
O konečné podobě provozu v době probíhající rekonstrukce bude rodičovská veřejnost
včas informována. Zveme všechny rodiče na informativní schůzku 8. února 2012 od 17.30.
Zde se dozví podrobnější informace a podle zájmu dětí i provoz škola v tomto období.
Věříme, že zejména rodiče, kterých se toto omezení dotkne nejvíce, pomohou svým přístupem
překonat náročné období rekonstrukce školy.
Odměnou nám všem bude větší počet umístěných dětí v modernějším prostředí.

Plán akcí mateřské školy

Leden
19.1. Divadelní představení
25.1. Návštěva dětí z mateřské školy u prvňáčků – před zápisem (třída ,,Sluníček“)¨
24.1 Otevřené dveře do MŠ - ukázková hodina ve třídě Sluníček spojená s
besedou se zástupci základní školy a psychologem.
20.1. Lesní den - třída Kytička
20.1. Návštěva výstavy v Zámecké galerii na Kladně s názvem Z. Miler dětem
24.1. VELKÁ ŠKOLNÍ TAŠKA(řice) KD Stochov
27.1. Zápis dětí do ZŠ

Únor
6.2.
8.2.

Začíná plavecká výuka „Plaváček“ - děti ze třídy Sluníček ( pondělí - 10 lekcí )
Informativní schůzka rodičů od 17.30 k modernizaci a rozšíření MŠ
Pohádkové představení - Lampion - loutkového divadlo v Kladně
Vycházka za zvířátky v zimě /podle počasí vycházka ke krmelci /
Lesní den - vycházka

Březen
19.3.-20.3. Zápis dětí do MŠ
Brigáda na zahradě – podle potřeby
15.3.
Návštěva v místní knihovně ŠD a MŠ (třída ,,Sluníčka“)
25.3.
Čtení pro celou rodinu - spolupráce o.s. NAŠE LÁNY, Muzeum TGM,
28.3.
Vystoupení - Kellnerovi

Duben
Fotografování dětí – společné třídní foto
10.4.
Klíč k písničkám děti z MŠ a ZUŠ Stochov (,,Sluníčka“, ,,Kytičky“)
Velikonoční hraní ve spolupráci ŠD a předškoláků
Jarní besídka
Lesní den – vycházka
Školní celodenní výlet
Oslava MDD
Společné hraní na zahradě děti MŠ – Domeček

Květen
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
Vystoupení dětí pro DPS
Polodenní pěší výlet do ,,Obůrky“
Pobyt v přírodě

Červen
7.6.

Lesní den - vycházka
Hrátky s vodou (14.6. a 21.6.) – děti ze třídy Kytička ????
Společné hraní na zahradě děti MŠ – Domeček
Poslední školkování (předškoláci)
Závěrečná besídka předškoláků
Vystoupení dětí na Lánských letních slavnostech

.

Konec školního roku v mateřské škole 15. června 2012

Zápis dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok
2012/2013 se koná ve dnech
19.3 – 20.3.2012 od 10.30 do 16.30 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Okénko do třídy Sluníčka
V úterý 20.12.2011 jsme se
s dětmi vydali do domu
s pečovatelskou službou,
abychom zde našim starším
spoluobčanům popřáli vše
nejlepší v novém roce.
Společně jsme zazpívali
koledu, předali vlastnoručně
vyrobená přáníčka, školní
kalendář a malé drobnosti
z keramického kroužku.

Už od prvních okamžiků nás vítaly usměvavé tváře všech obyvatel domu a jako
vždy naše setkání bylo velice příjemné. Na rozloučenou děti dostaly sladkou
odměnu.

PODZIMNÍ VYCHÁZKA – SLUNÍČKA
V pondělí 28. 11. 2011 jsme se s dětmi vydali
na v tomto roce poslední podzimní vycházku
ke „kouzelnému potůčku“. Většina dětí už
tuto cestu znala, a tak nám chůze lesem
nedělala žádný problém.

Děti si cestou dobře všímaly, co do lesa nepatří
a komentovaly to svými slovy.
Takové chování se u nás rozhodně neučíme!

Na zpáteční cestě si děti nasbíraly různé
klacíky, kterých pak využily při další práci
ve třídě: různé skládání nebo třeba ohýnek
jako dekorace na čertí bál.

K potůčku se zase vrátíme někdy v zimním
období, když nám počasí bude přát a cesta
bude schůdná.

