Informace pro rodiče nově přijatých dětí.

Schůzka rodičů a školy se konat nebude, veškeré informace k zahájení docházky
do MŠ jsou zde.
Zahájení docházky ve středu 1.9.2021.
V případě pozdějšího nástupu, prosím, informujte předem ředitelku školy.

Na dveřích budovy budou základní informace o předání dítěte učitelce.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží zákonní zástupci v září při nástupu do MŠ ve své třídě.
V případě zájmu je možné předat rozhodnutí dříve na vyžádání.

Rozdělení dětí do tříd podle evidenčních čísel:
1.třída BERUŠKY – přízemí vlevo:
5, 7, 9, 27, 28, 29, 36, 46, 48, 58,

2.třída ZAJÍČCI – přízemí vpravo:
25, 73, 67, 74, 78, 81, 82, 89, 95

61, 68, 80, 103

3.třída KOČIČKY - 1.patro vpravo:

4.třída MOTÝLCI - 1.patro vlevo:

50, 51, 62, 71, 75, 86, 90, 99

11, 14, 19, 24, 63, 64, 72, 79, 109

Co s sebou do MŠ:


ramínko s pytlem (není povinné, ale je praktické)



obuv na přezutí, vhodné jsou sandály nebo jiná zdravotní obuv



oděv na převlečení do MŠ – legíny, tepláčky, trička, mikiny apod.



pyžamo (pokud dítě spí v MŠ)



na vycházky teplákovou soupravu nebo jiné vhodné oblečení na ven



náhradní oblečení do MŠ (spodní prádlo, ponožky, punčocháče)



cvičební úbor pro předškoláky (kraťasy, tričko, legíny, cvičky)



zubní kartáček, kelímek a pasta na zuby

Ostatní hygienické potřeby jsou k dispozici v MŠ – papírové kapesníky, ručníky, mýdlo,
ubrousky, toaletní papír atd.

Všechny věci prosíme podepsat!

Při příchodu k budově zazvoňte na svoji třídu, nahlaste jméno dítěte, paní učitelka vám
elektronicky otevře dveře. Po příchodu do budovy se děti a rodiče přezouvají. Po příchodu
do své šatny vám paní učitelka přidělí značku a místo pro převlékání dítěte. Každé dítě má
k dispozici tři přihrádky a místo na zavěšení ramínka nebo oblečení.
Poté zazvoníte na třídu a budete se řídit pokyny pí učitelky, která se vám bude věnovat.
Ve třídě můžete s dítětem být nějakou dobu a při odchodu se domluvíte o tom, kdy si dítě
vyzvednete. Jedná se o první dny pobytu dítěte v MŠ.
Doporučujeme, aby první měsíc nové děti chodily domů po obědě.
Při začlenění dítěte do kolektivu je možné dohodnout s učitelkou adaptační postup, kdy si
dítě postupně zvyká na nové prostředí. Adaptace může probíhat zkrácenou formou pobytu
dítěte v MŠ, po dohodě s učitelkou. V prvních dnech je možné, aby rodiče s dítětem ve školce
chvíli zůstali. Adaptační doba by se měla postupně prodlužovat a neměla by trvat déle než
jeden až dva týdny.

Protikovidová opatření v MŠ od 1.9.2021
1. Všechny dospělé osoby doprovázející děti do MŠ musí mít po celou dobu
pobytu v prostorách budovy roušku nebo respirátor.
2. Žádáme rodiče, aby dítě doprovázela jenom jedna dospělá osoba.
3. Rodičům nově přijatých dětí umožníme za určených podmínek krátký pobyt
s dítětem ve třídě z adaptačních důvodů. V případě, že tuto možnost
využijete, je potřeba předložit učitelce doklad o prodělaném kompletním
očkování, prodělané nemoci nebo negativní test (PCR, antg.).
Děkujeme za pochopení
Školní řád – prosíme o důkladné seznámení (najdete na stránkách školy v sekci
Dokumenty).
Informace o výši úhrady za stravné a školné:
Částku za stravné platí rodiče pouze za projedené dny, úhrada za školné je stálou platbou
a nezúčtovává se podle počtu dní strávených v MŠ.
Cena za stravné (přesnídávka, oběd, svačina) činí 40,-Kč za den.
V případě, že dítě odchází po obědě domů, hradí stravné snížené o odpolední svačinu,
tzn. o 8,-Kč méně, tj. 32,-Kč.
Nabízíme Vám tyto možnosti úhrady stravného a školného:
1. trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet školy č. 2000890399/0800
2. platbou v hotovosti u hospodářky zde v MŠ
Při platbách uvádějte do textu vždy jméno dítěte, variabilní symbol nevyplňujte.
Výše zálohové platby činí 1.450,-Kč, pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
činí částka 750,-Kč (tyto děti jsou osvobozeny od platby školného).
Zálohová platba se skládá z částky 700,-Kč za školné a 750,-Kč za stravné. Vzhledem k tomu,
že občas nejsou děti v MŠ přítomné, je zálohová částka na stravné vypočítána jako průměrná
a současně nižší, než by byla platba na celý měsíc. Přeplatky jsou přibližně 2x ročně vráceny
na váš účet. Stravné a školné se vždy vybírá na měsíc dopředu, proto Vás žádáme o uhrazení do 15.dne v měsíci,
tzn. první platba v období od 1.9. do 15.9.2021.
V případě dotazů můžete zavolat nebo napsat email hospodářce školy pí Bělinové.

POZOR, NA DALŠÍ STRANĚ DESATERO PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO
MŠ. 
 Než přijdete s dítětem poprvné do mateřské školy, zkuste se řídit tímto desaterem:

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Znát své jméno a příjmení.

Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).

Umět si vyčistit zuby.

Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.

Spolupracovat při oblékání a svlékání.

Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

Vysmrkat se a používat kapesník.

Držet lžíci a umět se najíst.
Při jídle sedět u stolu.

Umět pít z hrnečku a skleničky.
Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.

