INFORMACE PRO RODIČE

Provoz MŠ je od 6:30 - 16:30 hod
- ranní příchod od 6:30 - 8:30
- odchod po obědě od 12:15 - 13:00, odpolední odchod od 14:30 - 16:30
Odchody po obědě zaznamenávejte křížkem do docházkové tabulky, která visí v šatně na dveřích do
tříd. Vyznačeným křížkem do 8:30 na daný den je odhlášena odpolední svačinka. Vykřížkovat tabulku
můžete i na celý měsíc dopředu.

Informace ke stravování:

Celodenní jídlo odhlašujte den předem do 14:00, nejpozději pak ráno do 6:30.
V případě náhlého onemocnění je možné si v první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče ve ŠJ v
čase mezi 11:00 a 12:30 - pouze po předchozí domluvě.
Po absenci přihlašujte návrat dítěte do školní jídelny také den předem do 14:00.

Tel. čísla pro odhlašování i přihlašování obědů jsou:

464 620 760 - do kuchyně (pouze volat)
604 684 115 - kuchařka Aneta Sršňová (lze i sms)
Pro přihlášení nového strávníka je nutné přinést vyplněnou zelenou přihlášku do školní jídelny.
Přihlášku na stravování a další informace, které se týkají hrazení stravného (číslo účtu, variabilní
symbol, částku platby,...) obdržíte od vedoucí stravování Ivy Bednářové - tel.č. 464 620 760.

Informace k placení školného

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 600 Kč na dítě za měsíc. Hradí se převodem na účet
mateřské školy 123-1093030237/0100. Variabilní symbol dostanete od vedoucí stravování. Do
zprávy pro příjemce pište celé jméno dítěte.
Děti, které dosáhnou v daném školním roce věk šesti let - školné neplatí.
O letních prázdninách je školné plošně sníženo.
Školné i stravné plaťte formou měsíčních záloh nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíci.

Seznam věcí při nástupu do MŠ
-

bačkorky (příp. sandále - ne pantofle) které si dítě umí samo obout!
hrneček na pití (s ouškem)
zubní kartáček - pouze třída starších dětí
pyžamo (čisté vždy předat učitelce)
pleny (pokud dítě potřebuje - podepsané předat učitelce)
oblečení do třídy + náhradní oblečení: několikero spodní prádlo, ponožky, trika, tepláky
Náhradní oblečení je nutné dle potřeby pravidelně doplňovat!

Oblečení, které dítě aktuálně nosí, dávejte v šatně do přihrádky, náhradní oblečení do látkového
boxíku.

- oblečení na pobyt venku a pokrývku hlavy dle aktuálního počasí (počítejte s pravděpodobností
znečištění)

- pláštěnku a holínky (mohou mít děti celoročně v šatně)
Oblečení i obuv musí být podepsané, neoznačené kusy nehledáme.

Co by mělo dítě při nástupu do MŠ umět

Základní hygienická pravidla: samostatně používat WC, případně nočník, (pleny výjimečně - pouze na
spaní), umýt se, utřít se, umět se samostatně vysmrkat, nepoužívat dudlík
Samostatnost v oblékání: samostatně se svlékat, s dopomocí oblékat a obouvat, zapínat knoflíky, zipy,
atd.
Samostatnost ve stravování: neodcházet od jídla (sedět u stolečku po celou dobu svačinky, oběda),
umět se samostatně najíst (jíst lžicí, pít z hrnku), snažit se o čistotu u stolování, nová jídla alespoň
ochutnávat
Komunikace: dítě by mělo mluvit - komunikovat se svým okolím, srozumitelně vyjadřovat své potřeby
(jít na WC, hlásit okamžitě případné “nehody” a jiné...)
Respektování pokynů dospělého: projevovat zdvořilé chování (pozdravit, poprosit, poděkovat),
reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání jména, ochotně chodit za ruku (zejména venku, na
schodišti), snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech, dokončit zadaný úkol (uklízení hraček),
akceptovat režim činností ve školce (odpolední spánek - odpočinek na lůžku), trpělivě překonávat
překážky (nereagovat opakovaně plačtivě nebo zlostně), respektovat pravidla ve třídě

Povinnosti rodiče

Vodit do školky pouze zdravé dítě.
Přivést dítě až do třídy, předat učitelce a sdělit případné informace týkající se momentálního
zdravotního stavu dítěte.
Rodiče předškoláků - přinést po nemoci/absenci vyplněný omluvný list.
Během školního roku dostanete na vyprání ložní prádlo a ručníky - prosíme o vyprání a rychlé vrácení.
(Povlečení se pere pravidelně za 6 týdnů nebo při náhlém znečištění, ručníky dle tabulky umístěné na
nástěnce v šatně. Pytel se špinavým prádlem naleznete v boxíku v šatně. Čisté povlečení i ručníky je
nutné přinést do týdne, ručníky předat učitelce, povláčky odložit do police pod schody na chodbě zde naleznete sešit, do kterého svým podpisem potvrdítě, že jste přinesli čisté povlečení.)

Rady pro rodiče
Voďte děti do MŠ včas, pozdní příchod narušuje ranní činnosti, pozdním příchodem ošidíte vaše dítě
o výtvarné činnosti, ranní hru, o hudební chvilku a ranní cvičení.
Zbytečně neprodlužujte loučení. S dítětem se rozlučte už v šatně dle jeho individuálních potřeb,
důvěřujte vaší paní učitelce.
Máte-li nějaké pochybnosti, požadavky - obraťte se na paní učitelku, pokud to nebude možné vyřešit
ihned, paní učitelka si po dohodě s Vámi domluví termín schůzky a způsob řešení.
Sledujte pravidelně boxíky v šatně, doplňujte náhradní oblečení dle aktuálního počasí.

Denně sledujte sušáky v šatně - vždy před odchodem domů je nutné oblečení vašeho dítěte odebrat,
neuklizené oblečení ze sušáků učitelky netřídí!!! Mokré oblečení nenechávat v MŠ - dosušit doma!
(Elektrické topení se po uzavření školky vypíná.)
Sledujte nástěnku v šatně, naleznete zde důležité informace týkající se chodu MŠ, jídelní lístek, nástin
plánovaných akcí, výletů atd.
Při seznamování dětí s jídelním lístkem je důležitá motivace k ochutnání každého jídla, není vhodné
před dětmi říkat, že nějaké jídlo není dobré.
Sledujte výrobky dětí na nástěnkách, hovořte s nimi o tom.

Další

Fotky z akcí naleznete na: acnah.rajce.idnes.cz
Facebooková stránka (název profilu - Mateřská a základní škola Josefa Luxe Nekoř)
Webové stránky školy www.skolanekor.cz

