Základní informace o chodu MŠ


Nejdůležitějšími dokumenty MŠ jsou aktualizovaný školní řád a nový školní vzdělávací
program „Školka všemi smysly, rozumem a srdcem“. Seznamte se s nimi na webových
stránkách školy v dokumentech nebo v tištěné podobě ve vestibulu MŠ. Následně Vás
poprosíme o podepsání souhlasu se školním řádem, se kterým jste byli seznámeni.



Veškeré důležité informace jsou vždy vyvěšeny na nástěnkách a webových stránkách školy.



Prosíme o nahlášení jakékoliv změny (změny telefonního čísla, bydliště, pojišťovny….).



Prosíme o včasné placení „školkovného“ a stravného (nezapomínejte uvést variabilní
symbol).



Vzhledem k postupně se zhoršující epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT
jsou veškeré kulturní akce a doprovodné programy zrušeny (divadla, dýňobraní, plavání,
oficiální školky v pohybu, většina kroužků a jiné), z toho důvodu není aktuálně potřeba
posílat na účet větší částku určenou na tyhle účely. V případě potřeby budete včas
informováni.



Od nově příchozích rodičů budeme hotově vybírat 100kč na portfolio - jedná se
o uspořádaný soubor prací dítěte shromážděný za celé období docházky dítěte do MŠ,
který poskytuje informaci o pracovních a vzdělávacích výsledcích dítěte, průběhu učení
a jeho vývoji za účelem jeho dalšího rozvoje. Informace slouží dítěti, rodičům a učitelům.



Obědy se odhlašují na webových stránkách do 14:00h., a nebo telefonicky ten den
u vedoucí jídelny do 7:00hod. na tel. čísle: 518 374 157.



Nově v návaznosti na vyhlášku o školním stravování, nebude dětem, které odchází domů
po obědě, balena svačina (není ji možné odnést s sebou). Svačinku je nutno odhlásit
v daný den při příchodu do školky formou zápisu do sešitu umístněného ve vestibulu MŠ.



Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání vyplní po absenci dítěte v MŠ
omluvný list dítěte u třídní učitelky.



Prosíme o včasný příchod dětí do školky, nejpozději do 8:15h.



Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních
dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.
Ochrana zdraví jak jednotlivce, tak kolektivu musí být naším stejným záměrem (MŠ
i rodiče).



Dejte dětem pohodlné a náhradní oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku a gumáky - vše
podepsané! (u nepodepsaných věcí, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu
určeném MŠ neručí - za jejich záměnu či ztrátu).



Logopedická prevence probíhá od letošního šk. roku ve školce v log. koutku, kde s dětmi
pracují proškolené preventistky (Bc. Radka Riedlová a Bronislava Michalicová) v podobě
log. chvilek, které jsou zaměřeny na prevenci a reedukaci řečových vad u dětí. Logopedická
péče

probíhá

denně

v dopoledních

hodinách

s menší

skupinkou

dětí

a individuálně, podle potřeby dětí. Součástí je úzká spolupráce s rodiči. Prevence není
a ani nemůže být brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinická
logopedie. Prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte. V případě jakékoliv rady
či dotazu ohledně logopedie se neváhejte obrátit na paní učitelky.


Předškoláci začali pravidelně chodit každé úterý do tělocvičny, čímž jsme nahradili „Školky
v pohybu“ a čeká je pravidelná návštěva knihovny (jednou měsíčně). První návštěva
v podobě veřejného čtení je plánována na 29. 9. 2020



Ve výchovně vzdělávacích otázkách se neváhejte obrátit na paní učitelky o radu
či pomoc. V případě zájmu lze domluvit také individuální konzultace.

Děkuje kolektiv učitelek MŠ 

