AKCE A VÝLETY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
16.4. pondělí

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZUŠ HOSTIVAŘ

Děti se seznámí s prostředím školy, budou si moci vyzkoušet různé
hudební nástroje a společné muzicírování.
Děti dostanou domů vizitku s pozvánkou ke zkoušce.
V případě, že si nepřejete účast dítěte na této akci, oznamte to
prosím učitelce ve třídě.
18.4. středa

JARNÍ BRIGÁDA ANEB ODEMYKÁNÍ ZAHRADY

Od 16 hodin na zahradě MŠ. Prosíme rodiče, aby po celou dobu
brigády dávali pozor na své děti.
23.4. pondělí

CIRKUS ADONIS V MŠ

24.4. úterý

VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ NA PETŘÍN

- příchod do MŠ do 8.15
- svačina v 8.30 v MŠ
- návrat kolem 13.hodiny
- vyzvedávání dětí po obědě od 14.hod
- s dětmi jedou učitelky ze tříd
- příspěvek na vstupné + dopravné 150,-Kč budeme vybírat před
odjezdem
S sebou: batůžek a v něm pití v plastové lahvi, malá svačina, ovoce.
Na sebe: pohodlnou a funkční obuv, vrstvené oblečení dle aktuálního
počasí.

15.5. úterý

SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ FOTO + JEDNOTLIVCI

- focení od 8.00hodin
- fotografie se budou nabízet k prodeji

17.5. čtvrtek

VÝLET DO ZOO PRAHA

Pro všechny děti z MŠ.
- příchod do MŠ do 8.30h
- odjezd z MŠ v 9.00h
- návrat do 14.30h, poté svačina v MŠ
- vyzvedávání dětí nejdříve od 15 hodin
- s dětmi jedou učitelky ze tříd a zaměstnankyně školy
S sebou: dobře sedící batůžek na zádech a v něm pití v plastové lahvi
na celý den, svačina a oběd.
Děti si ponesou batůžek samy na zádech celý výlet.
Na sebe: pohodlnou a funkční obuv, vrstvené oblečení dle aktuálního
počasí.

22.5. úterý

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Proběhne na hřišti ZŠ Hornoměcholupská dopoledne.
Naši MŠ bude reprezentovat 10 vybraných dětí v předškolním věku.
Děti doprovodí učitelky z MŠ.
24.5. čtvrtek

VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT DĚTÍ Z MŠ

V tento den mohou děti po dohodě s učitelkami přinést domácího
mazlíčka.

31.5. čtvrtek

OSLAVA DNE DĚTÍ

dopoledne:
- soutěže a hry na zahradě MŠ od 15.30h
- hudebně zábavný program se skupinou Nanovo
- ukončení programu v cca 18.hodin
- rodiče po dohodě s učitelkami mohou donést již připravené
občerstvení – ovoce, sladké a slané pečivo
- po celý den bude k dispozici skákací hrad

8.6. pátek – 14.6. čtvrtek
JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ V HARRACHOVĚ
pro přihlášené předškoláky.
20.6. středa

ZAHRADNÍ SLAVNOST

- od 16 hodin na zahradě MŠ
- vystoupení dětí ze všech tříd
- loučení se školáky
- pohoštění z naší kuchyně
- skákací hrad
- předpokládané ukončení akce v 18.00 hodin
Během měsíce května a června uvidí děti několik divadelních představení
v MŠ, která budou oznámena na nástěnkách v šatnách dětí.
Plánujeme ještě výlet dětí na kolech po lesoparku, informace budou na
nástěnkách.

Prázdninový provoz 2018
VÁŽENÍ RODIČE,
v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během
prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy pro své
kmenové děti:

MŠ
Všechny mateřské školy pro své děti
MŠ Libkovská + MŠ Boloňská
MŠ Parmská 389 + MŠ Slunečnice
MŠ Milánská 472 + MŠ Horolezecká
MŠ Parmská 388 + MŠ Trhanovské nám.

Provoz
2.7. – 13.7.2018
16.7. – 27.7.2018
30.7. – 10.8.2018
13.8. - 24.8.2018

V termínu od 27.8. – 31.8.2018 bude ve všech mateřských
školách zavřeno.

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních
i vnějších úpravách objektů mateřských škol. Prázdninový provoz je určen
pouze pro nejnaléhavější případy.
Očekáváme, že děti rodičů na rodičovské dovolené v tuto dobu nebudou
navštěvovat MŠ.
Závaznou docházku o prázdninách nahlaste nejpozději do konce května 2018
paní učitelkám ve své třídě. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.
V případě, že budete potřebovat umístit dítě ze zvlášť závažných důvodů
v jiném termínu, než ve své mateřské škole, kontaktujte paní ředitelku
Kobrovou.

