Milí rodiče,
máme radost, ţe jste se rozhodli své dítě přihlásit právě k nám.
Veškerá potřebná pravidla a důleţité zásady najdete ve školním řádu MŠ, který si
prosím pečlivě prostudujte na našich webových stránkách www.zsjehnice.cz. Dále zde
naleznete veškeré kontakty a další potřebné informace.
V této příloze tedy uvádím hlavně praktické provozní informace.
Provoz:
*
*
*
*
*
*

školka se otevírá v 6.30; přiveďte své děti nejpozději do 8:30, kdy začíná společná
ranní činnost a MŠ se zavírá
po obědě lze děti vyzvednout mezi 12:00 a 12:45
v odpolední části dne, po spaní, je moţno si pro dítě přijít od 14:30
školka se zavírá v 16.30, PROSÍME, DODRŢUJTE ČASOVÁ ROZMEZÍ
připravte si také seznam osob, které budou oprávněny odvádět dítě ze školky a uveďte
jejich celé jméno, příjmení a adresu (jde o bezpečí dětí). Tyto informace budete
vypisovat v prvním týdnu škol. docházky do tzv.“zmocnění“.
rodič ráno dítě předává přímo učitelce ve třídě a stejným způsobem dítě i vyzvedne; ve
vstupní hale školky rodič pouţije návleky

Děti se ráno schází v tzv.scházecí třídě, odkud kolem 8.00 odchází do svých tříd, po obědě a
odpočívání jsou opět ve třídě „scházecí“. MŠ se z bezpečnostních důvodů a z důvodu
nenarušování reţimu dětí uzamyká. Otevřena je v době příchodů a odchodů dětí.
Oblečení, přezutí:
* na převlečení do školky nosí děti např. trička a pohodlné tepláčky, oblečení je vhodné
ke hře i na cvičení, zároveň by si jej děti měly umět snadno obléci
* přezůvky do třídy volte uzavřené, se světlou podráţkou (v ţádném případě ne pantofle
či crocs boty)
* v igelitové tašce také přineste náhradní spodní prádlo, tepláčky a tričko (taška bude
uloţená ve skříňce)
* zvlášť připravte dětem vhodné převlečení a obuv na hraní venku (dle počasí)
* nezapomínejte dětem dávat vhodnou pokrývku hlavy (v létě klobouk, kšiltovka;
v zimě čepice)
* oblečení v šatně pravidelně kontrolujte a berte domů na vyprání
* děti, které budou ve školce spávat, musí mít své pyţamo
* v tepláčkách a v bundě by měl být vţdy kapesník
*

VŠE OZNAČTE JMÉNEM SVÉHO DÍTĚTE, VČETNĚ JEDNOTLIVÝCH
KOUSKŮ OBLEČENÍ, SPODNÍHO PRÁDLA, OBUVI A OSOBNÍCH VĚCÍ.
Malé děti si své věci často nepoznají a bez označení není moţné hádat, čí oděv je
právě „Karlíka“. Veškerý oděv přizpůsobte schopnostem a moţnostem dítěte,
aby se nestalo pro děti oblékání stresující.
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Adaptace dětí v novém prostředí:
* umoţněte svým dětem, aby si na pobyt ve školce zvykaly POZVOLNA, pokud máte
moţnost, doporučujeme, aby děti, které budou spávat, chodily v prvních dnech po
obědě, ti nejmenší třeba první dva dny jen do 10.00. Vše je na zváţení rodičů, kaţdé
dítě je jiné, ale první hodiny bez maminky, v cizím prostředí budou pro děti dlouhé.
Pokud děti, které jsou velmi závislé na rodičích, ihned první den spí, většinou uţ do
školky další dny nechtějí a chodí s pláčem. Na druhou stranu vítáme pravidelnou
docházku a všem rodičům doporučujeme, neodhlašovat děti z důvodů počátečních
problematických příchodů. Spoluprací rodičů s učitelkami určitě vše zvládneme!
Omlouvání dětí:
* do školky mohou přijít pouze děti ZDRAVÉ; nepodceňujte rýmu, kašel, zvýšenou
teplotu a pravidelně prohlíţejte i vlásky; učitelky dětem nesmí podávat ŢÁDNÉ léky
* pokud dítě onemocní, omlouvejte je telefonicky, první den nemoci máte nárok na
stravu, kterou si můţete vyzvednout v 12.00hod. ve své třídě, je třeba však tuto
informaci nahlásit. V případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte bude učitelka
kontaktovat rodiče, kteří si dítě neprodleně vyzvednou
* plánujete-li nechat dítě doma z jiného důvodu, stačí tuto informaci sdělit učitelce den
předem, nezapomeňte také den předem odhlásit oběd
* o případném výskytu infekčního onemocnění (spála, neštovice, ţloutenka apod.)
v rodině nebo blízkém okolí dítěte prosíme, informujte učitelku
Děti by měly umět:
* samy se obléknout, obout si boty a bačkory
* samostatně se najíst (lţící děti 3 - 5, příborem děti od 5 let)
* obslouţit se samostatně na toaletě
* samy se vysmrkat
Krouţky, besídky, akce:
* pro vaše děti připravujeme pestrý program a uvítáme i nápady a pomoc od vás, rodičů
* krouţky budou nabídnuty cca v polovině září, nejmenším dětem krouţky
nedoporučujeme, v prvním roce je obtíţná samotná adaptace dítěte na reţim MŠ
* pro pokrytí nákladů na akce MŠ (divadélka apod.) budeme v září vybírat na celý
škol.rok částku 1300,- Kč.
Rozpis :
200,-kč – SRPŠ
400,-kč – fond tř.učitelky (na vánoč.dárky, odměny, zvl.výtvarné potřeby…)
700,-kč – divadelní představení, placené akce
Děti, které mají v naší MŠ nebo ZŠ „platícího“ sourozence, jiţ SRPŠ neplatí. V tomto
případě se bude vybírat za dítě 1100,- Kč.
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Fotografování dětí a větší výlety se budou platit zvlášť.
V prvním týdnu dále budeme vybírat na škol.rok za kaţdé dítě toaletní potřeby:
Toaletní papír: 8ks
Ubrousky:
3ks
Papírové kapesníky: 2x balení po 10ks
3x krabička
1x vlhčené ubrousky
Mýdlo:
3x tekuté mýdlo
Ostatní:
* pokud máte doma nepotřebný výtvarný materiál, který můţete poskytnout školce
(kousky látek, vlnu, papíry, ruličky od toalet. papíru, plastová víčka od PET lahví,
korkové zátky apod.), budeme rády.
 veškeré aktuální informace vţdy naleznete na hlavní nástěnce MŠ, prosím o vaše
pravidelné čtení nástěnky
Nejpozději v první den nástupu dítěte do MŠ je nutné donést EVIDENČNÍ LIST
s veškerými informacemi o dítěti a s potvrzením lékaře. Nezapomeňte připsat k informacím o
dítěti veškeré potíţe, případ.alergie na potraviny apod. Veškeré změny adres a tel.čísel je
třeba ihned hlásit. Ostatní je na domluvě s jednotlivými učitelkami.
Pečlivě si prostudujte školní řád, který je na webových stránkách školky!

S jakýmikoliv dotazy, náměty a připomínkami se bez váhání obracejte na náš pedagogický
sbor, jsme připraveny většinu záleţitostí řešit hned na místě nebo si zjednat individuální
schůzku.
Těšíme se na celoroční spolupráci s Vámi.
Za MŠ,
Mgr. Petra Havlová
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