Zaměstnanci MŠ
Jana Bartošová – ředitelka MŠ
Ivana Lahovská – učitelka MŠ
Marie Kunertová – kuchařka MŠ
Natalija Hauserová – školnice MŠ
Provoz MŠ

časopis MŠ
Informace pro rodiče

od 6,00 do 16,00 hodin
Děti se přijímají do 8,00 hodin (lze domluvit i jinak).
Pokud jde dítě domů po obědě, nahlásí rodič tuto informaci
nejpozději ráno paní učitelce.
PLACENÍ STRAVNÉHO
Stravné + poplatek za MŠ se vybírá pravidelně 14. – 15.
daného měsíce po celý den. Informace o platbě a částce bude
vždy zveřejněna na nástěnce v MŠ.
Nepřítomnost dítěte je nutno telefonicky omluvit
nejpozději do 6,30 hodin téhož dne.
Omlouvání dítěte na telefonu: 721668174
Poplatek za vzdělání v MŠ (360,- Kč) a stravné se bude
platit 14.9. až 18.9. 2012.
Podrobné informace budou zveřejněny na nástěnce v MŠ.
Rodiče předškoláků, kterým končí docházka 31.8. 2012 budou o
vyúčtování informováni e- mailem nebo telefonicky.
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Co dítě potřebuje do MŠ
 bačkory (pantofle nejsou vhodné)
 oblečení na vycházku (raději starší)
 náhradní oblečení do sáčku (tričko, punčocháče,
spodní prádlo, tepláčky, ponožky)
 pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)
 nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, hračky, drahé
oblečení,
 děti si mohou do MŠ přinést oblíbenou hračku, ale neručíme
za její poškození nebo ztrátu
 děti mohou nosit sladkosti (balené bonbony), které dáváme
všem dětem (odměny)
 slavíme narozeniny dětí
 rodiče donesou 2x balení papírových kapesníků, 1x zubní
pastu, kalíšek a zubní kartáček (označené), hrneček na pití
ve třídě (podepsaný)
 rodiče mohou donést i drobné sponzorské dary
(pastelky, barevné papíry, fixy………), budeme moc rádi a
předem děkujeme
 při nástupu dítěte uhradí rodiče zálohově stravné na celý
měsíc září a školné
Veškeré oblečení by mělo být označené.

Dítě musí být předáno osobně zaměstnanci MŠ.
Jen tak je zajištěna bezpečnost dítěte.
Děkujeme.
Do MŠ mají chodit vždy jen děti zdravé.

Adaptační období v MŠ
Vážení rodiče,
pokud máte zájem, můžete již v srpnu chodit spolu
s dítětem do MŠ, aby se dítě seznámilo s prostředím
a kamarády.
Termín: od 20. 8. do 24. 8. 2012
od 10,00 do 11.30 hod.
Jana Bartošová
ředitelka MŠ

