ZVONEČEK
Informační občasník Mateřské školy Lány
číslo 9

Ročník 9

,,Hledání zatoulané princezny na královském hradě Křivoklátě“
proběhne na školním výletě, který se uskuteční

ve středu 30. 5. 2012
Na výlet jedou všechny děti z naší MŠ (v letošním roce bez doprovodu rodičů) výlet je pouze dopolední. Nastala změna termínu z provozních důvodů na hradě
Křivoklát.
Program školního výletu:
• sraz před budovou MŠ v 7.15 hod.
• odjezd na vlakové nádraží Stochov smluvním autobusem v 7.30 hod.
• cesta vlakem na Křivoklát
• zábavný program na hradě Křivoklát
• návrat do MŠ na oběd – okolo 13.00 hod.
S sebou: batůžek se svačinou, pití, ovoce, pláštěnku

Pozvánka na oslavu MDD,
kterou pořádá MŠ Lány + výbor rodičů SRPDŠ ve spolupráci s MK
Lány, SDH Lány, Bárou Ladrovou a Irenou Šmatlákovou.

sejdeme se 1. června 2012 v 15.30 hodin na modelářském letišti v Lánech.
Program:
15.30…………… Zahájení
15.30 – 16.30……Soutěže pro děti MŠ Lány
16.30 – 17.00……Ukázka hasičského zásahu – SDH Lány
17.00 – 17.30……Ukázka polétání modelů – MK Lány
17.30 – 18.30……Zábavný program Báry Ladrové
Opékání špekáčků (děti dostanou špekáček a čaj zdarma),pohoštění
19.00……………………………....Zpívání u ohně s kytarou I. Šmatlákové
Možnost pouštění vlastních draků

Informace k provizornímu provozu po dobu rekonstrukce MŠ Lány

14. 6. BRIGÁDA
Obracíme se na rodiče o pomoc při přesunu MŠ do provizorních prostor v ZŠ. Stěhování
proběhne od 16 hodin (učební pomůcky, hračky a nábytek). Prosíme maminky a tatínky, aby
svoji účast nahlásili třídním učitelkám.
Děkujeme
!!! Ve čtvrtek 14. 6. žádáme, aby dětem rodiče odnesli domů všechny věci. V pátek si
prosím přinesou věci do šatny v ZŠ pouze děti, které budou docházet do MŠ v době
provizorního provozu. Jedná se o bačkůrky, pyžamo, náhradní převlečení, pláštěnku, batůžek
na pátek se svačinou a pitím.

15. 6. POLODENNÍ VYCHÁZKU DO OBŮRKY
Všechny děti ráno po osmé vyráží na vycházku po lesní stezce až na vyhlídku Nové Dvory.
Ráno odcházíme po osmé hodině ze ZŠ, návrat na oběd, pro mladší děti je objednán smluvní
autobus na cestu zpět. S sebou dětem připravte: pohodlné boty, oděv, batůžek, pláštěnku, pití,
svačinu.

Informace pro rodiče, kteří mají přihlášené své děti k docházce v termínech
18.6. - 30.6. 9.7. – 20.7.
20.8. – 30.8.
1.9. – 15.9.
Zaplacení školného a stravného o prázdninách
200,- Kč za měsíc červenec, + stravné v týdnu od 16.7. do 20.7.
200,- Kč za měsíc srpen proběhne platbou hotově koncem měsíce června
Děti, které nejsou přihlášené do provizorního provozu, dostávají úlevu na školném, platí
pouze devět plateb za školní rok 2011-2012.

18.6. ROZDĚLENÍ DĚTÍ dle seznamu do dvou tříd
Mladší děti – třída VV

Starší děti – učebna chemie

Prázdninový provoz bude probíhat pouze v jedné třídě.
Seznam přihlášených dětí je na nástěnce ve vestibulu, jakékoli dotazy a informace žádejte od
třídních učitelek.
•
•
•

Provoz zůstává stejný jako v MŠ (6.30 – 17.00 hod.)
děti se budou scházet od 15. 6. v náhradních prostorách ZŠ
v 8.00 se budova ZŠ zamyká, dle dohody pozdější příchod možný v 9.00 hod.

Je nutné dodržovat časy příchodů a odchodů, aby se nenarušoval školní řád ZŠ!!!!!

Provoz, vaří-li školní jídelna ZŠ
•
•

•
•

•

vydávání obědů bude probíhat v salonku nad hospodou Narpa. Obědy budou
dováženy ze školní jídelny ZŠ
vyzvedávání dětí po obědě bude možné v čase od 12.15 až 13.00 opět
v budově ZŠ učebna chemie a výtvarné výchovy v ZŠ – třídy nad kuchyní
základní školy
děti se budou přezouvat na lavičkách (v chodbě před učebnou)
nedávejte dětem věci nové, přiveďte je v pohodlném oblečení, které si mohou
vzít i ven ( do igelitové tašky věci náhradní , pro případ převlečení) s dětmi
budeme většinu času v přírodě nebo na zahradě
děti si nebudou po dobu pobytu v náhradních prostorách čistit zuby (z
provozních důvodů)

Provoz, nevaří-li školní jídelna od 16.7. do 20.7.
• Děti si budou nosit batůžky a svačiny z domova (dopolední, odpolední)
• Tento týden budeme vycházet každý den na vycházky již v dopoledních hodinách.
• Oběd bude dovážen z MŠ Rynholec, výdej proběhne opět v HOSPODĚ NARPA,
vyzvedávání děti v budově ZŠ zůstává

Květen:
10.5.
15.5.
21.5.
30.5.

Vystoupení dětí pro DPS
„ Klíč k písničkám“- děti z MŠ a ZUŠ Stochov (,,Sluníčka“, ,,Kytičky“)
Návštěva artistů
Školní celodenní výlet

Červen:
1.6.
1.6.

Oslava MDD od 15.30hod.
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy
u předškoláků ve třídě (Sluníčka)
5.6.
Zájezd Beciland Praha MŠ předškoláci a ZŠ
12.6.
Společné hraní na zahradě - děti MŠ + Domeček
a naopak si koncem června děti z MŠ půjdou hrát do Domečku.
4.6. - 8.6.
Pobyt dětí v přírodě Emilovna 2012 mladší děti
18.6. -22.6.
Pobyt dětí v přírodě Emilovna 2012 starší děti děti
Lesní den – vycházka
11.6.- 15.6. Poslední školkování (předškoláci)
13.6. Závěrečná besídka předškoláků
14.6. Brigáda na přesun MŠ do provizorních prostor
15.6. Polodenní pěší výlet do ,,Obůrky“
23.6. Vystoupení dětí na Lánských slavnostech

Přejeme všem dětem pohodové prázdniny, dospělákům pak příjemnou a klidnou
dovolenou plnou sluníčka a krásných zážitků. Pro naše předškoláky šťastné
vykročení do jejich prvního školního roku.

