ZVONEČEK
Informační občasník Mateřské školy Lány

Zahájení školního roku a přivítání všech dětí v MŠ proběhlo v
pondělí 1. září 2014
ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2014/2015 byla stanovena částka 500,- Kč na měsíc – celodenní
docházka. Celkem deset plateb za školní rok. Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí
se hotově do pokladny školy.
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 500,- Kč/ měsíčně, nebo
jednorázovým příkazem 5000,- Kč/rok.
Jako variabilní symbol uvádějte jméno dítěte.
Školné se platí měsíčně, vždy k 25. v měsíci vkladem na účet školy:

215 949 395 / 0300
STRAVNÉ
Platbu je možné provádět hotově nebo přes inkaso. 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 ve vestibulu MŠ, fotografie jídel jsou
pro děti, na jaký pokrm se mohou děti těšit.

Provoz MŠ je od 6.30 do 17 hodin.
Do 7. 30 se dětí scházejí na třídě Berušky a je potřeba nahlásit přítomné učitelce jak děti
budou čerpat stravu v MŠ
V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 7.55.
Po obědě se děti rozchází po dvanácté hodině. Odpolední vyzvedávání dětí po odpolední
svačině, která končí 15.15. Od 16. do 17.00 hodiny budou děti spojené ve třídě Sluníček

Informace k organizaci školního roku 2014/2015
V MŠ Lány 373 zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, KYTIČKY, SLUNÍČKA, SOVIČKY
5. třída ZAJÍČCI - odloučené pracoviště Lány 376
Berušky – třídní učitelka Dana Šilhová + E. Sláničková asistentka
Kytičky – třídní učitelka Martina Blínová, Bc. Ivana Klímová
Sluníčka – třídní učitelka Hana Řádová, Bc. Kateřina Kratochvílová-Šnoblová
Sovičky – třídní učitelka Eva Jarošová, Miluše Vaněčková
Zajíčci - třídní učitelka Jana Slavíková, Miluše Vaněčková
Rozdělení do tříd, seznamy a myšlenkové mapy, co se bude v týdnu ve třídách probíhat za
výchovně vzdělávací program naleznou rodiče ve vestibulu školy.
Značka dětem zůstává, s tím, že podkladová barva je závislá na třídě, jakou dítě navštěvuje Berušky- modrá, Kytičky – červená, Sluníčka – žlutá, Sovičky - bílá, Zajíčci - zelená
Snažíme se o zachování značek, které děti v MŠ mají. Ne vždy se to ale povede, děkujeme za
pochopení.

Nabídka kroužků
Z ekonomických důvodů výtvarný a přírodovědný kroužek letos nenabízíme.
Kroužky anglického jazyka MORTIMER již běží v pondělí a čtvrtek, kroužek ZUMBÍK
25.9. 2014.
Nadstandartní aktivity Metoda dobrého startu, logopedická prevence nabízené v MŠ budou
upřesněné v průběhu září. Logopedická prevence pod vedením H. Řádové bude pro velikou
potřebnost u dětí pokračovat.

Informace ze schůzky SRPDŠ
Ve středu 3.září 2014 od 17.00 hodin proběhla schůzka rodičů, na které bylo přítomno 43
rodičů. Na schůzce byl zvolen výbor SRPDŠ, do kterého jsme přivítali nové členky,
Předseda…………. Jolana Lusková
Pokladní…………. Pavla Válová, Petra Lipská
Členky…………… M. Štepánková
A. Mariášová
Linda Melenová

Paní Lusková seznámila přítomné s čerpáním fondu v roce předcházejícím a zároveň
seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na nový školní rok.
Dále byly odsouhlaseny příspěvky pro školní rok 2014 /2015, základní poplatek 350,- Kč.
Ostatní informace k výběrům najdete na nástěnce ve vestibulu. Výběr do pokladny SRPDŠ se
uskuteční 25.9. od 7 do 8. hodin. Rodiče si odsouhlasili, že každý zákonný zástupce do konce
září přinese za své dítě do třídy štávu, dvoje papírové kapesníčky a dle možností vlhčené
ubrousky.
Paní ředitelka představila rodičům třídní učitelky v jednotlivých třídách, které pak pohovořily
o třídních vzdělávacích plánech (viz webové stránky školy)
Rodiče byli seznámeni s možností aktualizace Školního řádu. Do 10. 9. měli rodiče možnost
požádat o úpravu školního řádu.
Žádáme rodiče o důkladné seznámení se školním řádem a stvrzení podpisem ve třídách.
Dovolujeme si upozornit na několik důležitých bodů, které je nutno respektovat.
• do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo v zájmu ostatních
dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
• rodiče nebo jejich zástupce předává dítě učitelce ve třídě!
• Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby zapsané v osobním
listě. Písemné pověření pro osoby mladší 18 let je nutno vyplnit pro
tento školní rok. Bez tohoto pověření učitelka nikomu dítě nepředá!
• dodržování bezpečnost dětí a pravidel BOZP (nevhodné jsou prstýnky,
řetízky , obuv crocs není vhodná přezuvka)
• správné oblečení dětí - náhradní oblečení,gumáky
Na schůzce proběhlo odsouhlasení provozní doby v MŠ Lány pro školní rok 2014/2015 .
Provoz od 6.30 do 17. 00 hodin.
Rodiče, respektujte, že mateřská škola se uzavírá v 8. 00 ( nejpozději v 7.55 mají být děti již
předané ve třídách učitelkám).
Žádáme po opuštění budovy o důkladné zavíraní dveří školy. Pokud přijíždíte autem, parkujte
po pravé straně, tak aby do školní jídelny mohla projíždět auta se zásobováním.
V měsíci říjnu bude možné vstupovat na zahradu školy i vraty z východní části budovy. Snad
se podaří udržet pořádek v malé uličce, kterou jsme získali do užívání.
Doufáme, že se nebude opakovat situace z měsíce května a června, kdy si někdo ze
spoluobčanů pletl uličku se sběrným dvorem.

V novém školním roce pokračuje sběr PET lahví, není potřeba třídit zvlášt pet lahve a víčka,
jen prosím lahve zmačkejte, aby se objem zmenšil. V minulém roce potěšily děti vybranou
částkou za sběr PET lahví ošetřovatele v záchranné stanici AVES, kde byla částka 500,- Kč
využita na záchranu a návrat soviček do volné přírody. Děti získaly certifikát záchranné
stanice AVES. Poděkování patří i Vám, kteří jste nám pomáhali tříděním odpadu
v domácnostech.
Těšíme se na další školní rok plný spolupráce a vzájemné domluvy na akcích pořádaných pro
vaše děti. Děkujeme touto cestou všem rodičům a partnerům školy za podporu a jakoukoli
pomoc nebo dar pro zlepšení prostředí či vybavení mateřské školy.

Září ve třídě „Sluníčka“
Začátkem školního roku jsme se při
vycházkách vydávali do našeho blízkého okolí,
abychom pozorovali, jaké práce právě probíhají
na polích.
Prozkoumali jsme pole s kukuřicí, sklizené pole
po pšenici a prohlédli jsme si i již zorané pole.
O všech plodinách jsme si při vycházkách
povídali a kukuřici a zbylá zrníčka pšenice
jsme si i zblízka prohlédli.
Ve čtvrtek 4. 9. 2014 jsme se vydali na náš
první letní „Lesní den“. Na cestu pod Starý
zámek jsme s sebou vzali i maskota naší třídy Ferdu Mravence. Bylo pěkné slunné a teplé
počasí. Cestou jsme pozorovali volně žijící živočichy, vyráběli jsme z přírodnin různá
zvířátka a domečky. Při chůzi lesem jsme viděli spoustu hub a lesních plodů.
Naším cílem bylo najít potůček, který navštívíme v každém ročním období a ke kterému
budou směřovat naše vycházky při Posledním školkování. Až na pár louží byla cesta vcelku
schůdná. Jediný, kdo měl nejvíc špinavé boty, byl právě Ferda Mravenec.

Potůček jsme po zdolání
několika přírodních překážek
objevili a začali ho pozorovat.
Jeho okolí bylo krásně zelené a
nad jeho hladinou poletoval
hmyz. Jsme velmi zvědaví, jak
se potůček změní do naší další
návštěvy.
Při procházkách také
neopomíjíme naše celoroční téma – profese. Již jsme měli možnost pozorovat při práci
zedníky při stavbě domu, který budeme průběžně dále pozorovat,
abychom viděli, jak jde pánům práce od ruky. Byli jsme se také podívat
na kopáče, kteří pracovali na chodníku před bývalým hotelem Classic.
Jejich práci jsme si také měli možnost vyzkoušet přímo na místě.
Těšíme se na další zajímavé podívané na našich vycházkách.

Beseda s klinickým
logopedem
Srdečně vás zveme

23. 9. 2014 od 16:00 hodin do
MŠ Lány na besedu
"MLUVÍ NAŠE DĚTI
SPRÁVNĚ - LOGOPEDIE"
přednáší Mgr. Dana Šálová, klinický
logoped
Po besedě bude možná osobní
konzultace a vyšetření Vašeho dítěte.

Pozvání na přednášku do Mateřské školky, Lány:

Jak se vyrovnat s opakovanou
nemocností ve školce
a její prevence
Kdy: 1.10.2014
Čas: 16.00 hodin
Kde: Mateřská škola, Lány
Jsme připraveni odpovídat na konkrétní dotazy:
▪ Jaké jsou možnosti léčby a prevence onemocnění horních cest
dýchacích?
▪ Co dělat, když dítě odmítá jíst ovoce a zeleninu?
▪ Můžeme vyzrát nad atopickým ekzémem a pylovou alergií?
▪ Jak bojovat s astmatem u dětí?

▪ Je možné ovlivnit stres v lidském těle?

Těší se na Vás
Michaela Buřičová a Hana Špásová
V oblasti orthomolekulární medicíny a enzymotherapie
spolupracujeme s
řadou odborníků v tomto
oboru, např. gastroenterologem MUDr.P. Hanzelkou

VĚNUJTE, PROSÍM, ČAS
VYPLNĚNÍ
DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI.
DOTAZNÍK MŮŽETE VYZVEDNOUT A
VYPLNIT V TIŠTĚNÉ PODOBĚ A ODEZDAT
DO PŘIPRAVENÉ URNY VE VESTIBULU
ŠKOLY, NEBO V ELEKTRONICKÉ VERZI NA

STRÁNCE:
http://ms-lany-dotaznik.vyplnto.cz/
ODKAZ NA ELEKTRONICKOU VERZI
NALEZNETE TAKÉ NA WEBOVÝCH
STRÁNKCÁCH ŠKOLY.

http://ms.lany.cz/
VÍCE O DOTAZNÍKU SE DOZVÍTE V JEHO
ÚVODU.

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ÚNOR
Zimní lesní den v jednotlivých třídách
Plavecká výuka „Plaváček“ děti ze třídy
Sluníček ( pondělí - 10 lekcí)
Vycházka za zvířátky v zimě (podle počasí
vycházka ke krmelci )

ZÁŘÍ
23.9.
24.4.

Mámo, táto, pojď si hrát - týden zvykání ve
školce společně se svými rodiči
Beseda na téma „Mluví naše děti správně logopedie “ návštěva klinického logopeda
v MŠ
Podzimní brigáda

ŘÍJEN
1.10. Beseda „Jak na nemocnost dětí v MŠ“
3.10. Kouzelník v MŠ
7.10.
Bramboriáda - soutěže společně se žáky ze
ŠD a třída ,,Sluníček“ od13.30
16.10. Drakiáda 2014 ve spolupráci s Modelářským
klubem Lány
16.10. Fotografování
LISTOPAD
Podzimní brigáda „Zavírání zahrádky“
18.11.
Do MŠ zavítá Divadlo z pytlíčku s pohádkou
Jak na obra
Podzimní lesní den – vycházky
PROSINEC
5.12.

Návštěva Mikuláše s čertem ve školce:
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Vystoupení dětí z MŠ
„Voňavý advent“
10.12. Vánoční nadílka na zahradě školy, posezení
s rodiči a tvořivé dílny

LEDEN
16.1.

BŘEZEN
Zápis dětí do MŠ
Čtení pro celou rodinu - spolupráce o.s.
NAŠE LÁNY, Muzeum TGM
Návštěva v místní knihovně ŠD a MŠ (děti ze
třídy ,,Sluníček“)
Otvírání zahrádky - brigáda na školní
zahradě
DUBEN
Fotografování dětí – jarní téma
Návštěva v ZŠ – společné sportování 1.třídy a
třídy „Sluníček“
Jarní besídky
Jarní hraní ve spolupráci ŠD a předškoláků
Hop, zajíčku, do pelíšku
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
Jarní lesní den v jednotlivých třídách
KVĚTEN
Klíč k písničkám - koncert
14.5.
Bavíme se s Cecilkou
Vystoupení dětí pro DPS
Polodenní pěší výlet do ,Obůrk
Zájezd do divadla Lampion
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy (třída
SLUNÍČEK)
MDD na zahradě školy
Fotografování dětí – společné třídní foto

Maňáskové divadlo
Návštěva dětí z mateřské školy u
prvňáčků – před zápisem (třída
,,Sluníček“)
Beseda se zástupci základní školy a
psychologem + ukázková hodina ve
třídě Sluníček

ČERVEN
Letní lesní den v jednotlivých třídách
Společné hraní na zahradě děti MŠ –
Domeček
Školní celodenní výlet
Poslední školkování (předškoláci)
Závěrečná besídka předškoláků

20. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST 2015

