ZÁŘÍ 2019
 pondělí 2. 9. 2019 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 provoz: 6.15 - 16.45 hodin, scházíme se do 8.15 hodin, vyzvedávání dětí po obědě
12.15 - 12.30 hodin, po svačině 14.30 – 16.45 hodin
 po příchodu do MŠ: boty uložte za vstupními dveřmi, v šatně každé třídy (rozdělení
dětí dle věku do tříd KAPKY a SLUNÍČKO) najde každý svou přihrádku, skříňku se
značkou, děti převlékněte + papučky, náhradní oblečení dejte do pytlíku, pyžamko do
připravené přepravky. Předejte dítě paní učitelce. Informujte ji o délce pobytu v MŠ,
aktualizujte evidenční list dítěte - kdo dítě bude vyzvedávat, změny v osobních údajích
a zdravotním stavu dítěte
 vyplňte a odevzdejte přihlášku ke stravování do 3. 9. 2019 (přihlášku a informace ke
stravování dostanete při nástupu do MŠ)
 přineste dítěti: plastový obrázkový, barevný hrníček pro pitný režim (plastový je
vhodnější, nerozbije se a je lehčí pro přenášení), oblečení pro pobyt v MŠ + pro pobyt
venku + náhradní oblečení v pytlíku, vhodnou obuv - pevná, nedávejte dětem
nazouváky – vše podepište
 do MŠ nepatří: vlastní hračky, nebezpečné ozdoby, drobné předměty, žvýkačky,
vlastní bonbóny, léky, rtěnky, krémy apod.
 malé děti si mohou přinést plyšovou hračku na spaní
 zbytečně neprodlužujte dobu loučení s dítětem
 sledujte aktuální informace na nástěnkách, dbejte pokynů zaměstnanců, dodržujte
školní řád MŠ, v průběhu září budeme vybírat 400 Kč na kulturní akce na I. pololetí
 telefonní čísla: MŠ - 734 447 299, stravování - 734 447 290
 stravování: úhrada za stravné 1. pracovní den v měsíci formou inkasa, odhlášky
obědů vždy den předem do 11 hodin
 bližší informace k úhradě stravného, školného a odhlášek najdete na webových
stránkách MŠ Kunčičky u Bašky (jídelna)
 v úterý 3. 9. v 16 hodin ve třídě KAPKY – proběhne INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA pro rodiče všech dětí
 ve čtvrtek 19. 9. v 9 hodin přijede do MŠ Interaktivní divadlo s adaptační pohádkou
DUHOVNÍČEK

