
Informační schůzka pro rodiče – 11. 3. 2013

Program:
1. přivítání 
2. zápis dětí do MŠ
3. hospodaření  školy
4. plánované akce školy
5. různé

add.1.
- Přivítání 

Add.2.
- 9. května se uskuteční zápis do MŠ od 9,00 do 15,00 hodin
- v souvislosti s demografickým vývojem, roste obsazenost míst v MŠ –

kapacita školy je 75 dětí
-  pozvání na den otevřených dveří v rámci zápisu do MŠ

Add.3.
- rozpočet města a kraje na rok 2013 zatím není znám, předloni rozpočet  

města činil 890 000 Kč loni 801 000 Kč.
- Poděkování sponzorům: STAP VILÉMOV – 5 000 kč
                                             CENTROFLOR VELKÝ ŠENOV – 5 000 kč
                                              ŽELEZÁRNY VELKÝ ŠENOV – 5 000 kč
                                              P. VÁCLAV KUBIČKA – 10 000 kč

                    

add.4.
Akce školy:  březen – květen 2013

Kino: každý druhý čtvrtek v měsíci

Březen:
- 19.3. kouzelník Waldini, vstup 40,00 kč
- 26.3. velikonoční tvoření
Duben:
- 22.4. Divadlo Pomněnka – přírodní živly, vstup 30,00 kč
- 30.4. Slet Čarodějnic – dopoledne v MŠ



Květen:
- 15.5. Učení se zvířátky – vstup 40,00 kč
- 30.5. Celodenní výlet Benešov nad Ploučnicí, divadelní pohádka: Červená                              

Karkulka, prohlídka zámku v doprovodu pohádkové postavy, tvořivá 
dílna – výroba dřevěné loutky, vstup 140,00 kč, doprava 100,00 kč –
celkem 240,00 kč

Červen:
- Oslava dne dětí – zábavné dopoledne s diskotékou
- Rozloučení s předškoláky

Add.5.
Různé:
      
- oblečení na vycházku a zahradu – náhradní oblečení, popřípadě také boty
- doplnění zásob papírových kapesníčků
- uzavření provozu o letních prázdninách – 15.7. – 16.8. 2013
- průzkum zájmu o velikonoční fotografování
- průzkum zájmu o screeningové vyšetření zraku
- Příspěvek 200,00 kč použit na: vánoční burza ( zisk 1602,00 kč)
                                                       jarmark
                                                       nafukovací zvířátko -  kouzelník Waldini
                                                       den matek
                                                       den dětí
- webové stránky – doplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů
- dotazníky - diskuse

                                                          Vopatová Lenka
                                                                          ředitelka školy
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