Zápis z rodičovské schůzky ze dne 8. 3. 2018

Návštěva partnerské školky v Rakousku


Dne 19.4. 2018 navštívíme partnerskou školku v Alt Nagelbergu
v Rakousku. Jde o vesnickou školku jednotřídní, asi 10 km od hranic
(směrem přes Nové Hrady). Odjezd z Budějovic je plánován na 8.00 hod.,
návrat zpět kolem 12.00 – 12.30 hod. Jedna cesta trvá asi hodinu jízdy.
Jde o seznamovací akci, čistý pobyt v MŠ v Rakousku bude zhruba
2 hodiny. Občerstvení zajištěno. Cestovní pojištění si každý musí uzavřít
samostatně (dobré připojistit sportovní aktivity). Rodič jako doprovod
není nutný.



Rodiče mohou děti hlásit učitelkám z Čápat nebo Žabiček, nejpozději
do 10.4.2018. Přihlášení je závazné, omlouvá se jen nemoc dítěte.



Děti budou mít s sebou – platný cestovní doklad (pas nebo dětskou
občanku), potvrzení o uzavřeném cestovním pojištění na den 19.4.
2018 (prosím o fyzické vytištění), batoh s malou svačinkou a pitím.



Kapesníky, lékárničku, toaletní papír apod...zajistí MŠ



Dále prosíme rodiče, kteří mají možnost získat nějaké drobné
upomínkové předměty, charakteristické pro náš region nebo drobné
upomínkové předměty, zda by nám je nepomohli pro partnerskou MŠ
sehnat pro obdarování.

Prázdninový provoz v jiné MŠ pro školní rok 2017/2018 zatím nemáme pro
děti z naší MŠ zajištěn v jiných MŠ zřízených Magistrátem města České
Budějovice. Naše MŠ bude v provozu od 1.7.2018 do 13.7.2018.
Od 16.7. 2018 do 17.8.2018 bude provoz MŠ Preslova uzavřen. Otevřeno bude
zase od 20.8.2018. Můžete se pokusit získat na měsíc červenec a srpen místa pro
své děti v jiných školkách individuálně. Na zařazení do systému prázdninového
provozu na území města ČB se stále jedná.
V týdnu od 9.7.2018 se bude v MŠ malovat. Provoz bude proto soustředěn do
třídy Kachničky a Rybičky. Prázdninová docházka dětí bude závazná a můžete
své děti nahlašovat již od měsíce dubna. Prosím zvažte důkladně, kdo nutně
potřebuje o prázdninách dítě umístit. Vzhledem k předchozím letem máme

zkušenost, že je vždy nahlášen vysoký počet dětí, které budou MŠ navštěvovat a
pak pokryjeme sotva provoz jedné třídy. Z důvodu malování za provozu by bylo
vhodné, aby MŠ navštěvovaly pouze ty děti, jejichž rodič pro ně nemají
zajištěné hlídání. Důvodem je naplánování dovolené pro zaměstnance MŠ
Preslova.

Děkujeme za pochopení a spolupráci: Moravcová, Antošová

