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“Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem
se naučil v mateřské školce.”
Robert Fulghum

Informace

vlá ek

Kapacita 26 dětí, jednotřídní
MŠ po rozsáhlé rekonstruci,
individuální přístup, školné
250 Kč, přijímáme děti od dvou
let, sehraný tým zaměstnanců,
doprovod dětí k autobusu,
vlastní kuchyně, obědy
pro děti, rodiče i babičky,
kroužky Hudráček, Dílnička a
Předškolák, výlety, pravidelné
návštěvy divadla, mimoškolní
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akce
- karneval,
dětský den, ...
Provozní doba
6:30 - 16:00 hod.

Kam se chodí jíst?
svačinka 7,- Kč, oběd 21,- Kč
oběd pro cizí strávníky 60,- Kč

Den otevřených dveří
Den
Servisbalu
otevřených

Mateřská škola Liberk

Liberk 4, 517 12 Liberk
v rámci oslav 15 let firmy, Toulek po dobrušských
v rámci
památkách
oslav 15
a let
100firmy,
let železnice
Toulek Dobr
po do
v 15 let firmy, Toulek po dobrušských památkách a 100 let železnice Dobruška-Opočno
IČO: 70986312
tel.: 734 573 546
e-mail: skolka.liberk@seznam.cz
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Kde si budu hrát?

Kam si co mám dát?
Každé dítě má přidělen vlastní
obrázek, pod který si své věci
odkládá. V přízemí budovy
je prostor pro odkládání bot,
bundiček a kabátů. V patře se
nachází šatnička pro děti, kde
si odkládají ostatní oblečení a
osobní potřeby.

Kam budu chodit spát?
6.8.2008
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Po obědě se herna mění na
ložnici. Každé dítě má svou
vlastní, komfortní postýlku s
matrací do barvy a veselým
povlečením. Doba odpočinku
je cca od 12:00 do 14:00 hod.

Den otevřených dveří ServisbaluKde se budu mýt?
v rámci oslav 15 let firmy, Toulek po dobrušských památkách a 100 let železnice
V Dobruška-Opočno
umývárně mají děti k dis-

7. září 2008

pozici šest umyvadel a prostor pro svůj ručník a zubní
kartáček. Zobky si v MŠ děti čiští
každý den, vždy po obědě. Pro
potřeby dětí je v MŠ pět toalet s
dělícími příškami pro zachování
soukromí.

