ZPRÁVIČKY – školní rok 2021/2022
Adresa:

Jiráskova 596, Sezemice, 533 04

Telefon:

Hlavní budova:

466 931 075, 777 734 500

Penzion:

777 734 502

Hřiště:

776 482 421

U hasičů:

776 173 403

Choteč:

727 968 550

E-mail:

ms.sezemice@tiscali.cz
www.mssezemice.cz

Rozdělení
Budova

Třídy

Hlavní budova

Sluníčka
Berušky
Žabičky
Motýlci
Kuřátka
Koťátka
Myšky
Včeličky
Medvídci

Školička
Penzion
Hřiště
U hasičů
Choteč

Věkové
složení
4 - 6 let
5 – 7 let
5 – 7 let
4 – 7 let
3 – 5 let
3 – 5 let
3 - 4 let
2,5 – 3 let
3 – 6 let

Učitelka

Provoz

Chvojková, Matúšů
Benová, Machatá, Prausová
Andrlová, Jeníková,
Procházková, Trávníčková
Chocholoušová, Kokstejnová,
Kopecká, Křivdová,
Neumannová, Vostrčilová
Pašťálková, Šrámková
Richter Strnadová, Voborníková

6.15 – 16.45
6.15 – 15.20
6.30 – 16.30
6.15 – 16.45
6.15 – 16.45
6.15 – 16.45

Platby







stravné: 34,-Kč na jeden den
stravné děti s OŠD: 37,- Kč na jeden den
úplata za předškolní vzdělávání: 400,- Kč
divadelní fond na první pololetí: 350,-Kč nově nastupující děti
časopis podporující rozvoj matematických představ, všeobecný
a grafomotoriku cca 108,- Kč na celý rok (pro děti 4-6 let)
 výlety aj.

rozhled

Termín vybírání stravného a školného
 platba probíhá zálohově v kanceláři MŠ nebo přes bankovní účet druhý pracovní den
v měsíci
 nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 8.00 hod. SMS
zprávou (nejlépe na tel. číslo 777 734 500 – kuchyň)
Uzavření mateřské školy:
 vánoční prázdniny
 letní prázdniny

od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
od 11. 7. 2022 do 14. 8. 2022
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Omezení provozu mateřské školy







podzimní prázdniny
27. 10. – 29. 10. 2021
pololetní prázdniny
4. 2. 2022
jarní prázdniny
28. 2. – 6. 3. 2022
velikonoční prázdniny
14. 4. 2022
letní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2022
nemocnost pracovníků a dětí

Nadstandardní aktivity
a) Celoroční aktivity (pro již přihlášené děti)
PONDĚLÍ (od 4. 10.): Tanečky (areál ZŠ)
ÚTERÝ (od 5. 10.):
Angličtina
STŘEDA (od 6. 10.):

Flétna (areál ZŠ)

15,20 – 16,05 hodin
13,30 – 14,00 hodin – první skupina
14,00 – 14,30 hodin – druhá skupina
15,20 – 16,05 hodin

b) Krátkodobé aktivity (pro již přihlášené děti - dle rozpisu MŠ)
Lyžařský výcvik (leden – únor 2022)
Plavecký výcvik (březen/duben 2022)
Pobyt v přírodě (duben – květen 2022)
In – line brusle (květen/červen 2022)
c) Doplňující aktivity (dle nabídky MŠ)
Tvořeníčko – pro rodiče a děti – 3x v daném školním roce
Keramický workshop – pro děti – 4x v daném školním roce
Povídálek – podpora komunikativních dovedností 1x za 14 dní
- Třída Berušky: p. Prausová
- Třída Sluníčka: p. Chvojková
- Třída Motýlci: p. Pašťálková
- Třída Žabičky: p. Vostrčilová

Seznam a rozdělení dětí do skupin včetně organizace aktivity bude vždy vyvěšena na
nástěnkách mateřské školy.
Plánované akce do konce roku 2021
22.9. a 23.9.
říjen
říjen
listopad
8. – 12.11.
6.12.

Dopolední výlet do lesa
Logopedická depistáž
Keramický workshop – pro přihlášené děti
Tvořeníčko (pro děti a rodiče) – dle rozpisu
Svatomartinské oslavy
Mikulášská nadílka

2

Dále plánujeme:
 Projektový den
 vánoční fotografování (listopad 2021)
 Vánoční nadílku (prosinec 2021)
 Sběr papíru
Podrobnější informace (např. odjezd, příjezd) naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd
a webových stránkách mateřské školy.
Divadelní představení v MŠ 2021/22
Říjen

4. 10. 8,30 +10,30 hodin Sezemice

Listopad

19. 10. 10,30 hodin - Choteč
16. 11. 8,30 + 10,00 hod. Sezemice

Divadlem na cestě k přírodě
(ekolog. pohádka)
Čert a Káča

Leden

19. 1. 10,45 hodin - Choteč
22. 1. 8,30 + 10,30 hodin Sezemice

V říši skřítků, víl a obrů

Únor

2. 2. – 8,30 + 10,00 hodin Sezemice
10. 2. – 8,30 hodin - Choteč

O Budulínkovi

Březen

17. 3. – 8,30 + 10,00 hodin Sezemice

Tulipánek

Duben

21. 4. – 8,30 + 10,15 hodin Sezemice

Jak včelička zachránila králíčka

Květen

6. 5. – 9,00 hodin - Choteč

Jak včelička zachránila králíčka

Charitativní pomoc MŠ ve spolupráci s veřejností
 Fond Sidus
 Vánoční hvězda
Vybavení mateřské školy
Během jarního uzavření MŠ byly na hlavní budově vymalovány dětské šatny a školní
kuchyně. Z bezpečnostních důvodů byly na detašovaná pracoviště zabudovány videotelefony.
Na jaře jsme se vrhli na opravu dětských pískovišť, včetně zastínění a zabudování zahradního
altánku na hlavní budově a zahradního domku v Hasičárně. Vše bude dokončeno na podzim.
O letních prázdninách byla vymalována třída Sluníček a vstup na sportoviště. Do třídy
Sluníček byly zakoupeny nové dětské stoly a koberec. Hlavní budova se může pochlubit
novými interiérovými dveřmi, garnyžemi a modernizací světel v umývárnách. Třída Kuřátek
získala od Města Sezemic v herně novou podlahovou krytinu.
Proběhla také údržba zahradních prvků na všech pracovištích.
Ostatní finanční prostředky byly využity na obnovu a vybavení jednotlivých tříd a budov.
Jednalo se zpravidla o výměnu zastaralého nábytku, nefunkčních hraček, zařízení a nákup
pomůcek podporujících výchovně vzdělávací činnosti.
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Prosba
Rádi bychom touto cestou požádali rodiče, zda by nedarovali mateřské škole, dle svých
možností drobné dárky (firemní či reklamní drobnosti) nebo přebytečný papír (i popsaný
z jedné strany). Uvítáme i dětské knihy, které již doma nepotřebujete.
Předem děkujeme.
Rodičům, kteří nabídli mateřské škole v loňském školním roce pomoc, velice děkujeme
a doufáme, že spolupráce bude i nadále pokračovat.

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
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