Mateřská škola Třinec – Konská

Vítáme všechny v novém školním roce 2019/2020.
Nově přijatým dětem přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo a zvykaly si
bez slziček, totéž přejeme i jejich rodičům.

Co potřebuje dítě do MŠ?
-

Papírové kapesníky nebo papírový box – 2x
Děti, které používají pleny, prosíme dostatečné množství a balení vlhčených
ubrousků, přebalovacích podložek
Hrníček na čaj – pitný režim po celý den
Náhradní oblečení, které bude mít Vaše dítě v šatně na své značce: spodní
prádlo, ponožky, tričko, vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku (gumáky)
Čisté pyžamo – ob týden
Jedno balení papírů na kopírování (papíry do tiskárny velikosti A4)
Věci i obuv dětem označte na viditelném místě

Organizace školního roku
Bezhotovostní platby stravného i školného.

Provozní doba: od 6:00 hod. do 15:30 hod., oddělení BROUČCI od 6:30 hod. do
15:30 hod.
Nabízíme rovněž prodloužený provoz v MŠ od 5:30 hod. do 17:30 hod. – do 18:00
hod. po předchozí domluvě s vedoucí učitelkou.

Tel.: 732117693

mobil: 737258663

Vedoucí učitelka: Lucie Lebedová
Učitelky: Eva Madejová, Olga Watrasová, Mgr. Renata Fleischhans, Dagmar
Ciecialová, Michaela Fašinová

Uklízečky: Lenka Kawuloková, Iveta Svatová
Výdejna kuchyně: Lucie Chlebková
Chůva : Regina Skudrzková
Asistent pedagoga : Marcela Kohutová

Počet tříd: 3

Počet stabilních ložnic: 3

Třída SLUNÍČKA: S dětmi pracuje paní učitelka Eva Madejová a vedoucí učitelka
Lucie Lebedová. Ve třídě je přítomen asistent pedagoga Marcela Kohutová.

Třída HVĚZDIČKY – GWIAZDKI: S dětmi pracuje paní učitelka Renata Fleischhans a
paní učitelka Olga Watrasová.

Třida BROUČCI: S dětmi pracuje paní učitelka Dagmar Ciecialová a paní učitelka
Michaela Fašinová. Ve třídě je přítomna chůva Regina Skudrzyková.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu: „Duhový svět
Podlesáčků.“

Zájmové aktivity:
-

Kroužek anglického jazyka
Křesťanská půlhodinka
Plavecká škola – 2. Pololetí – jen pro velké děti
Spolupráce s loutkovým divadlem „Bajka“
Spolupráce s MALINA SKO SCHOOL (zimní i letní aktivity)
Školka v přírodě
Noc s Andersenem
Spolupráce s Knihovnou Třinec

