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CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
3., 10., 17., 24.2. Medvědi - návštěvy solné jeskyně
7., 14., 21., 28. 2. Zajíci - návštěvy solné jeskyně
11.2. Individuální diagnostika s Mgr. Vlčkovou – pro přihlášené,
předškolní děti
11.2. Čas pro rodiče s Václavem Mertinem
18.2. Medvědi - Projektový den s pejskem
20.2. Předškoláci – návštěva 2. ZŠ Rakovník
2.3. - 6.3. Školní jarní prázdniny – prosíme informujte třídní
učitelky o docházce Vašeho dítěte do 14.2.2020

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK
3. - 6.2. Bradáčová, Kovářová – studijní návštěva v MŠ
Budovateĺská Prešov
19.2. Pavla Mašková, Jana Kovářová - Učitel mentorem
12.2. a 21.2. Dorota Vostrá - ZČU FPE Učitelství pro MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020
1 - 17.7. náhradní provoz MŠ Klicperova
20.7.-31.7. obě MŠ uzavřeny
3. - 31.8. provoz MŠ V Lukách
Přihlášky k prázdninovému provozu budou k dispozici
v průběhu dubna 2020.
Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020.
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Úkol na měsíc únor
Nazdob rukavici tak, aby nebyla jednobarevná.

Jméno:............................................................Třída:.................................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 28.2.
Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

