Dobrý den, milí rodiče,
blíží se den, kdy se opět setkáme s Vámi i Vašimi dětmi ve školce.
S očekávaným začátkem provozu školky po prázdninách Vám sděluji
následující:
 školka začíná provoz ve středu 24. 8. - napište sms nebo email, kdo z
dětí do školky přijde (kvůli stravování)
 museli jsme kvůli zdražení potravin zvýšit cenu stravného, na webu
(Organizace roku 22-23) najdete ceny od 1. 9. 2022
 některé děti nají změněná místa v šatně – kvůli umístění sourozenců
nebo seskupení maličkých dětí pro snazší pomoc při jejich převlékání
 nachystejte dětem sáček na zavěšení do šatny s oblečením: spodní
kalhotky, ponožky, triko – vše raději 2 x, až se ochladí, přidáte
punčocháče a triko s dlouhým rukávem, víc toho tam nedávejte
 až půjdete koupit nové bačkorky, vyberte, prosím, ty klasické – s bílou
pěnovou podrážkou (jiná nám na vinylové podlaze klouže) a s
gumičkou kolem nártu – bačkorky s přezkou nebo suchým zipem si
nechte na doma, ve školce být nemohou
 za všechny děti, které přijdou do MŠ o prázdninách, budete převádět na
účet školky do 10. 9. školné ve výši 52,- Kč, bez ohledu na to, kolik dní
ve školce byly
 do 10. 9. budete převádět na účet školky i školné za září = 200,- Kč za
dítě – přehled bude na nástěnce v šatně dětí, nutno sledovat
 jednorázově – pouze na začátku školního roku (do 15.9.) předáte
učitelce ve třídě hotově 500,- Kč za jedno dítě, je to na celý rok na
drobné platby za vaše dítě: odměny za soutěže, balíčky (mikulášský a
hledání pokladu), doplatky za divadlo, potřeby pro tvoření během
roku…
 rodiče nových předškoláčků upozorňuji, že jejich 5leté děti mají od 1. 9.
povinnou předškolní docházku do MŠ a s ní povinnost být v MŠ od 8.00
do 12.00 hodin (neplatí pro školní prázdniny), pokud být v MŠ někdy
nemohou, zapíšete jim do Omluvných listů v šatně v jejich poličce
omluvenku – zapisujte ji pravidelně, zpětně nebudete vědět kdy ani
proč Vaše dítě v MŠ chybělo
 více v „Organizaci roku 22-23“ v oddíle „Informace pro rodiče“
Už se na Vás moc těšíme – Vaše učitelky :-)

