Spolek MŠ Bendova
AKTUALITY ZÁŘÍ 2018

1. Sbírka bodů na Billa míče skončila – 36 MÍČŮ DO ŠKOLKY!
Koncem minulého školkového roku jsme uspořádali sbírku
Billa bodů na míče. Celkově jsme nasbírali na úžasných
36 míčů, v průměru 4 míče do třídy. Všem děkujeme a
doufáme, že míče budou dětem dobře a dlouho sloužit.
Doplatek na míč byl 30 Kč/ks. Hrazeno ze Spolku rodičů.

2. Soutěž o herní prvek na školkovou zahradu v hodnotě 20 tis. Kč od společnosti Sapekor skončila.
Děti namalovaly své snové hřiště, které jsme přihlásili do
soutěže. Do poslední chvíle jsme bojovali alespoň o 3. místo,
které jsme bohužel neudrželi.
Po sečtení "lajků" 31.8.2018 v 23:59 bylo pořadí takto:
1. místo - MŠ Mosty / Český Těšín (1306)
2. místo - MŠ Masarykovy sady / Český Těšín (961)
3. místo - MŠ Krásný Dvůr / Krásný Dvůr (740)
4. místo - MŠ Bendova / Praha 6 (508)
5. místo - ZŠ a MŠ Volgrogradská 6B, Ostrava Zábřeh (286)
Všem děkujeme za hlasy a třeba příště.

3. Letní zastřešení pískovišť
Začátkem července došlo k letnímu zastřešení 3 pískovišť na
školkové zahradě, jednoho velkého a dvou menších. Spolek
rodičů se finančně podílel na zastřešení jednoho menšího
částkou 17 700 Kč včetně DPH a montáže, odsouhlaseno
důvěrnicemi jednotlivých tříd.
Ostatní bylo hrazeno ze zdrojů školky.

4. Přihláška do Spolku MŠ Bendova
Během září obdržíte přihlášku do Spolku rodičů, která je nově nutná především z důvodu nové legislativy
GDPR. Prosíme o vyplnění co nejdříve. Týká se všech, i těch, kteří školku již navštěvovali. Děkujeme.

5. Členské příspěvky
700 Kč za pololetí/ dítě
splatnost do 31.10. na účet Spolku (preferováno) nebo hotově
důvěrnici třídy
číslo účtu 6396679001/5500
variabilní symbol: číslo dítěte
konstantní symbol: 0308
do poznámky pro příjemce: jméno dítěte, název oddělení
Spolek organizuje nebo spoluorganizuje, financuje nebo spolufinancuje
zábavné a zábavně- vzdělávací akce, výlety, exkurze, dárky pro děti a
dárky do tříd a pomáhá dovybavit třídy a školkovou zahradu, tedy
aktivity, které není možné financovat z rozpočtu školky.

6. FB skupina SPOLEK MŠ BENDOVA
neformální, dobrovolná, ale zajímavá skupina, pro rodiče dětí aktuálně
navštěvujících MŠ Bendova nebo nově zapsaných od září
https://www.facebook.com/groups/1772228802860771/
Z důvodu posouzení oprávněnosti členství budete při odeslání žádosti o
členství vyzváni k zodpovězení několika otázek, jednou z nich je i „heslo“,
heslo získáte u důvěrnice ve své třídě. Pokud heslo nemáte, prosím,
kontaktujte mě.
Skupina je pouze doplňkovým komunikačním kanálem, veškeré informace budete dostávat z nástěnek ve
školce nebo případně emailem.

Vítáme děti a paní učitelky po prázdninách a těšíme se na další školkový rok.
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