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Akce na červen

• 3.6. Den dětí od 15,00 hodin na dětském hřišti v Prackovicích n. L.
• 12.6. výlet do ZOO v Ústí nad Labem
• 21.6.  rozloučení s předškoláky od 15,00 hodin v MŠ
• projekt „Námořníci ze školky“

Placení stravného 
14. - 15.6. 2012

v průběhu celého dne

Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 6,30 hodin
téhož dne.

Odhlašování obědů na telefonu: 721 668 174
Děkuji rodičům za dodržení termínu placení.    

 
Informace pro rodiče

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Provoz MŠ o letních prázdninách

           V době letních prázdnin bude MŠ zavřena v termínech:
•  od 2.7.  do  4.7. 2012 (3 dny)
•  od 16.7.  do 10.8. 2012 (20 dnů)

  MŠ bude otevřena:
• od 9.7.  do 13.7. 2012 
• od 13.8.  2012

Provoz MŠ od 6,00 do 16,00 hodin
Za měsíc červenec a srpen je počítána úplata ve výši jednoho měsíce z důvodu 

uzavření MŠ o prázdninách (360,- Kč, 240,- Kč nebo 120,- Kč)



Plánované akce
• 3.6. Den dětí na dětském hřišti od 15,00 hodin

Dětem zahraje Sváťa pohádku „Kašpárek a hodná víla“

• výlet do Ústí nad Labem (ZOO)
pro děti bude připraven vláček, který je zaveze do horní části ZOO.

S sebou: sportovní oblečení, batůžek, pláštěnku, pití
Snídaně zajištěna.

Odjezd: v 7,39 hod. do Ústí nad Labem
Odchod z MŠ: 7,15 hodin

Prosíme rodiče o včasný příchod. Děkujeme.
Návrat: 12,15 hod. Oběd v MŠ zajištěn.

•   21.6.   besídka pro rodiče od 15,00 hodin MŠ
Děti Vám předvedou, co se vše naučily a zároveň se rozloučíme s 

dětmi, které odchází do školy.
Program: 

 vystoupení dětí z MŠ Brouček
 předškoláci zasadí památeční strom v MŠ
 volná zábava, občerstvení pro děti a rodiče

• projekt „Námořníci ze školky“
Prosíme rodiče, aby dali dětem do školky bílé triko (i starší), které si 

děti pomalují barvami na textil).
Trička použijeme na závěrečnou besídku.

Děkujeme.

Témata na červen

 zvířátka v ZOO
 svět kolem nás
 cestujeme kolem světa
 námořníci ze školky



Co se naučíme

− připravujeme besídku pro rodiče a děti

Vážení rodiče,
dovolte mi na závěr školního roku 2011/12 poděkovat za úžasnou 

spolupráci, celý kolektiv MŠ Vám přeje krásné prožití letní dovolené, 
dětem nádherné prázdniny

a v září se těšíme nashledanou.

                                        Jana Bartošová
                                          Ivana Lahovská

                                            Marie Kunertová
                                              Nataša Hauserová


