Informace pro rodiče
Provoz MŠ: 6.30 - 16.00 hodin .BUDOVA SE UZAMYKÁ V 16:00 HOD
příchod dětí do školky od 6:30 do 8:30 hod
vyzvednutí po obědě od 11.45 do 12:00 hod.
vyzvednutí po spaní od 14:15 do 15.55 hod.
Pokud je do mateřské školy přijato dítě mladší tří let, je přijato k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle
jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní
vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě tedy musí být
od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Společně všechno jistě zvládneme a na Vaše dítě se moc těšíme.

Když nastupuje dítě do školky





Buďte v pohodě, nepřenášejte na dítě úzkost, nejistotu. Nestrašte ho školkou.
Uvědomte si, že MŠ rodinnou výchovu doplňuje, zejména v oblasti sociálních dovedností.
Nenahrazuje rodinnou výchovu.
Umožněte dítěti, aby rozvíjelo svoji samostatnost, soběstačnost v oblasti hygienických
návyků, sebeobsluhy, stravovacích návyků, řešení problémů.
Přípravou na nástup dítěte do MŠ je pobyt ve skupině dětí, výhodu mají děti se zkušeností s
pobytem např. v mateřském centru

Nástup dítěte do MŠ








1.den dejte dětem pohodlné oblečení, bačkůrky,OBLÍBENOU HRAČKU- např.plyšáka
Adaptaci si budete domlouvat přímo s paní učitelkou.
Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu.
V případě opožděného nástupu, nebo úplného odhlášení dítěte z MŠ, které musí být písemné,
nás prosím informujte neprodleně. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za
předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro
daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.
Další informace se dozvíte přímo od paní učitelky v den nástupu.
Prosíme rodiče, aby se důkladně seznámili s Řádem MŠ a pravidelně sledovali zveřejněné
informace na našich stránkách a vývěskách.

Oblečení do školky






pohodlné oblečení dle počasí, poskytující možnost volného pohybu, umožňující snadné
svlékání a oblékání – tepláky, elasťáčky, mikinu, tričko, bundu, tenisky, kšilt, čepici atd.…..
pláštěnku do deště
takové oblečení a boty, kde nebude vadit, že se ušpiní při pobytu venku
náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháčky, trička….raději více !!!
pyžamko na spaní

OBLEČENÍ SI PROSÍM ČITELNĚ OZNAČTE, PODEPIŠTE!!!

Strava




Vedeme děti k tomu, aby jedly všechny potraviny, které jim nabízíme.
Do jídla nenutíme, pouze chceme, aby děti ochutnaly. Často se stává, že po ochutnání zjistí, že
je to dobré.
Rodiče by měli sledovat jídelníček v MŠ a snažit se postupně učit jíst děti podobná jídla

Nemocné dítě nepatří do MŠ


Žádáme všechny rodiče!!!
Přivádějte do školky děti zdravé, bez kašle a zelené, hnisavé rýmy. Tyto zdravotní problémy
jsou nakažlivé a při neléčení si je děti mezi sebou navzájem předávají. Děti neustálým
kýcháním, smrkáním a kašláním snadno nakazí v průběhu dne i děti, které se vrací zpět
vyléčené. V této souvislosti avizujeme, aby jste při zvracení a průjmu dodržovali minimálně 3
dny v domácím léčení. Stále se stává, že se nám vrací děti po velmi krátké době s bolestmi
bříška, s nechutenstvím. Zamezte tak dalšímu šíření nemocí!!!

