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Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012
se bude konat v pátek 18. března 2011
od 11:00 do 15:30 hodin v 1. patře budovy naší školy.
S sebou přineste:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce pro kontrolu údajů o trvalém pobytu (údaj o
trvalém pobytu dítěte si ověříme sami na Obecním úřadu ve Stehelčevsi)
 k předškolnímu vzdělávání jsou zpravidla přijímány děti ve věku 3 – 6 let. Pokud
dítě nebude k 1. 9. 2011 tříleté, přineste i potvrzení od lékaře o zdravotní
způsobilosti k docházce do MŠ před dosažením věku 3 let.
Další pokyny:
 K zápisu se dostavte rovnoměrně v uvedené době. Na pořadí při zápisu
NEZÁLEŽÍ! Pokud přijdete všichni v 11 hodin, můžete zbytečně čekat i 2 hodiny!
 Účast dítěte u zápisu není nutná, děti z ničeho nezkoušíme. V případě potřeby
zajistíme jeho dozor dospělou osobou.
 Pokud se z vážných důvodů k zápisu nemůžete dostavit v uvedeném termínu,
domluvte si e-mailem nebo telefonicky termín v následujícím nebo
předcházejícím týdnu. Při pozdějším datu zápisu a po vydání rozhodnutí o přijetí
již mohou být místa v MŠ obsazená.
Kritéria přijetí:
1. trvalý pobyt zákonného zástupce a dítěte v obci Stehelčeves
2. věk dítěte (přednost mají děti před nástupem do ZŠ a starší děti před mladšími)
Zapsané děti budou seřazeny dle výše uvedených kritérií, tj. nejprve podle trvalého
pobytu. Po splnění 1. kritéria budou děti seřazeny podle věku.

Strašidlo Bublifuk
Strašidlo Bublifuk, to je název pohádkového představení, které jsme
zhlédli dne 8. 2. 2011 na Kladně v divadle Lampion. Pro některé děti
to byla doslova zkouška odvahy. Ptáte se proč? Protože království, ve
kterém žil líný princ Vladimír s maminkou královnou, začarovalo opravdu
strašidelné strašidlo Bublifuk. Některé dětičky se tak bály, že jsme druhou polovinu
pohádky strávili na chodbě a skákali panáka. Ty odvážnější nám druhý den konec
pohádky dovyprávěly a věřte nevěřte, vše dobře dopadlo. Odvážná Maruška prince
zachránila a byla svatba. Vlastně dvě, jedna prince a Marušky a druhá královny a
strašidla Bublifuka. Zazvonil zvonec a pohádky je konec!

Pohádka o Homolce
Kateřina Lapáčková, 2. r.
Dříve ve Stehelčevsi žádný kopec nebyl
do té doby, než přišel obrovský krtek. Byl tak
hladový, že hrabal, hrabal, nenacházel žádné
jídlo. Proto vyrostl tak veliký kopec, kterému
začali říkat Homolka.

O veverce a opici
Kristýna Poláčková, 2. r.
Žila, byla jedna veverka, ta měla ráda
oříšky. Jednoho dne potkala malou opici, která
jedla banány. Veverka jí poradila, kde je
najde a opice jí poradila, kde najde oříšky. A
tak se z nich staly kamarádky.

O smutné princezně
Erik Vychytil, 2. r.
Byl jeden král s královnou a ti měli
dcerku jménem Anička. Jednoho dne král
s královnou vyhlásili soutěž. Kdo porazí
draka. Mnoho princů se utkávalo s drakem. Až
jednoho dne přijel princ na dračici. Dračice se
zamilovala do draka. Princ si šel pro princeznu
a pak spolu žili šťastně až do smrti.

O veverce a lišce
Petr Sejk, 2. r.
Byla jednou jedna veverka a šla do lesa.
A liška veverku viděla. Chtěla jí sebrat
všechny zásoby. Veverka ale měla v lese hodně
kamarádů zvířátek a ti jí pomohli zachránit
zásoby. A aby liška neměla hlad, tak jí dala
veverka trochu oříšků na zimu.

Kotě a štěně
Viktorie Rejdíková, 2. r.
Jednoho rána se kotě probudilo a mělo hlad. Došlo ke své misce a zahlédlo hladového psa.
Bylo mu ho moc líto. Nabídlo mu tedy, že se s ním rozdělí. Pejsek byl moc rád, a tak se z nich
stali velcí kamarádi.

Co chystáme v březnu?
 testování znalostí žáků 3. ročníku (viz www.kalibro.cz)
 testování čtenářské gramotnosti žáků 4. – 5. ročníku (viz www.scio.cz)
v rámci projektu EU
 plavecká výuka MŠ (únor – červen 2011)
 vystoupení žáků, kteří navštěvují kroužek Aerobiku
 Jarní sběr starého papíru v MŠ i ZŠ 24. března 2011 (akce je

součástí celoroční soutěže žáků)

Naše poděkování patří

 paní Radce Pohlové za hračky pro mateřskou školu.
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