MĚSÍČNÍ PLÁN – LISTOPAD 2021
ROZPIS ZÁJMOVÝCH AKTIVIT:
zumba – uč. B. Staňková (2. 11., 16. 11.)
angličtina – uč. K. Mudrlová (9. 11., 23. 11.)
keramika – uč. D. Schlattauerová (11. 11., 25. 11.)
1. 11. V rámci uctění „Památky zesnulých“ půjdou děti na místní hřbitov,
kam položí upomínkový věneček.
V. Valkovičová, DiS., B. Staňková
2.11. Proběhne v MŠ pro děti tematický program k Halloweenu.
Mohou si s sebou donést kostýmy a dýni.
K. Mudrlová, B. Staňková
4.11. V rámci tematické části – „Listopad, listopad. Lísteček mi na dlaň spad“
si na tento den učitelky MŠ pro děti připravily (po ranní svačině)
tematickou vycházku do lesa s názvem – „Po stopách Budulínka.
Je tím nahrazena vycházka, která měla proběhnout v měsíci říjnu, ale
z důvodu prodloužení podzimních prázdnin a provozu MŠ na jednu třídu
byla přesunuta. Prosím Vás, rodiče, dejte dětem tento den s sebou do MŠ
vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí a rovněž malé batůžky
s pitím a pláštěnkou.
V případě nepříznivého počasí se tematická vycházka konat nebude.
V. Valkovičová, DiS.
10. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:
Hlaste se prosím předem. Děkujeme.
učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.
učitelky II. třídy „Berušky“ Kateřiny Mudrlové od 16:00 –16:30 hod.
11. 11. Proběhne logopedická depistáž dětí (PhDr. Mgr. Kamila Finkesová)
dle předem zapsaného Vašeho zájmu a to od 09:15 hod.
O výsledcích vyšetření budete posléze srozuměni u pedagogů jednotlivých tříd.
V. Valkovičová, DiS.
15. 11. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.
Je možná úhrada do prosince 2020 (včetně).
V. Valkovičová, DiS.
16. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:
Hlaste se prosím předem. Děkujeme.
vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.
učitelky I. třídy „Motýlci“ Barbory Staňkové od 16:00 –16:30 hod.
18. 11. V MŠ se v rámci tematické části – „Krtek a ježek hledají úkryt před
zimou“ uskuteční na školní zahradě akce pro rodiče dětí – „USPÁVÁNÍ
ZVÍŘÁTEK“ (zahájení v 16:00 hod.)

24. 11. Proběhne v MŠ a to v I. třídě (Motýlci) od 10:00 hod.
„VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“ (Photodienst Brno s.r.o)
viz. předložená nabídka v chodbě MŠ.
V. Valkovičová, DiS., B. Staňková
26. 11. Proběhne od 16:00 hod. Provozní rada a pedagogická porada
všichni zaměstnanci MŠ

