MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZINA, OKR. SVITAVY
Vážení rodiče,
vítáme Vás v novém školním roce, který se ponese ve znamení drobných změn.
Dovolte, abychom Vás o novinkách v naší škole informovali na třídní schůzce, jejíž
termín oznamujeme a zároveň bude vyvěšen na nástěnce u vchodových dveří. Pro
začátek přikládáme pár vstupních informací. Těšíme se na další spolupráci a jsme rádi,
že jste zůstali příznivci naší mateřské školy.
Bc. Lucie Stöhrová, ředitelka

TŘÍDNÍ SCHŮZKA + SCHŮZKA SE STAROSTOU A ŘEDITELKOU MŠ
ÚT 11.9. 2018 v 16:00, ve třídě MŠ
SEZNAM VĚCÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni, zástěrku



přezůvky do třídy s pevnou patou (ne pantofle, ne gumové crocs- z bezpečnostních důvodů)



na odpolední odpočinek-pyžamo nebo noční košili



náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ "nehody"(umazání se, polití se,…)



oblečení na pobyt venku- pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze
umazat



v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují
zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, sladkosti, ostré předměty a
udržují zde pořádek.



doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku (popř. vhodné
oblečení do vlhkého počasí), pokrývku hlavy, kapesník



plastový hrnek na pitný režim.



kelímek a kartáček na zuby.

HYGIENICKÉ POTŘEBY- odevzdávejte ve třídě







2x mýdlo s dávkovačem
2x zubní pasta
2x papírové kapesníky po 10 balíčcích v balení
1x tahací papírové kapesníky
2x toaletní papír
děti mladší 3 let mohou mít v postýlce „přebalovací podložku“(přináší zák. zástupce) nikoliv
pleny

OSTATNÍ






pokud máte možnost, přinášejte papíry na kreslení pro děti (mohou být z jedné strany
potištěné, popsané)
chystáme sběr papíru- pokud máte možnost, sbírejte letáky, noviny, kartony. O sběrné akci
budeme informovat na třídní schůzce.
chystáme sběr pomerančové a citronové kůry- pokud máte možnost, sušte a ve větším
množství a zvážené noste do mš. Podrobnější info na třídní schůzce.
vybíráme 300,-/pololetí na kulturně vzdělávací akce, prosím uhraďte do konce září.
platby stravného zůstávají neměnné (budete informováni na lístečku)

