Informace pro rodiče
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz mateřské školy je od 6 do 16 hodin. Prosíme o včasný příchod do MŠ,
nejpozději do 8.15 hodin. Vyzvedávat děti si můžete v době od 12 do 12.15
hodin. Odpoledne pak od 14. 30 do 16 hodin.
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scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, spontánní učení ve
skupinách i individuálně
ranní cvičení
svačinka
záměrné i spontánní učení v kroužku, vyprávění, diskuse
příprava na pobyt venku, pobyt venku
oběd
vyzvednutí dětí
čistění zoubků, uložení do postýlek, čtená pohádka, odpočinek
svačinka
volná hra, pobyt venku
uzamknutí MŠ

CO DÁT DÍTĚTI DO MŠ
 do třídy pohodlné oblečení dle vašeho uvážení;
 bačkůrky (ne pantofle);
 převlečení na pobyt venku (tepláky, mikina, kraťasy apod.);
 starší boty na písek;
 sportovní obuv, popř. i oblečení do TV (v zimních měsících);
 náhradní spodní prádlo, ponožky či punčocháče, tričko, tepláčky pro případ
nehody;
 pyžamko na spaní;
 zástěrku nebo větší tričko na malování a podobné kousky;
 kartáček na zuby, zubní pasta/6 měsíců;
 1 balení papírových kapesníků v krabičce a 1 balení kapesníčků
balených/dítě/6 měsíců;
 1 ks tekutého mýdla/dítě/6 měsíců, 4 ks toaletního papíru/6 měsíců;
 plátěná taška na uložení věcí dětí;
 zpočátku (pokud to dítěti usnadní vstup do MŠ) jeho oblíbenou hračku, popř.
fotografii maminky, tatínka apod., za hračky pedagogové neručí;
 zvažte také, prosíme, zda je opravdu nutné nechat nově příchozí dítě první
dny celý den v MŠ, pro dítě je vstup do mateřské školy velmi náročnou situací;

MOC PROSÍME, ABY VŠECHNY VĚCI DĚTÍ BYLY OZNAČENÉ. NÁHRADNÍ
OBLEČENÍ SE UKLÁDÁ DO TAŠEK UMÍSTĚNÝCH V ŠATNĚ A
OZNAČENÝCH ZNAČKOU DÍTĚTE.
PROSÍME O PRAVIDELNOU KONTROLU TAŠEK DÍTĚTE A DOPLŇOVÁNÍ
POTŘEBNÝCH VĚCÍ. USNADNÍTE PRÁCI PEDAGOGŮM, ALE HLAVNĚ
ZAJISTÍTE POCIT JISTOTY DÍTĚTE A PODPOŘÍTE ROZVOJ JEHO
SAMOSTATNOSTI.
LŮŽKOVINY
Poslední týden v měsíci prosíme o vyprání lůžkovin. Ty budou vždy nachystány v
přihrádce Vašeho dítěte. Vyprané lůžkoviny odevzdávejte následující týden po
vyprání. Prosíme také o kontrolu ložního prádla (přišití knoflíků apod.).
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Na školní rok 2019/2020 je stanovena úplata za vzdělávání 100 Kč měsíčně. Od
úplaty je osvobozeno dítě, které od počátku nového školního roku dosáhne
pátého roku věku.
STRAVOVÁNÍ
Cena za stravování (dopolední svačinka, oběd, svačinka) je 37 Kč, u dětí s
odkladem školní docházky činí 39 Kč. Stravné a školné na následující měsíc se
platí bezhotovostně převodem z účtu nebo prostřednictvím inkasa k 20. dni
v měsíci – na Vašem účtu je třeba zadat souhlas s inkasní platbou ve prospěch
účtu číslo 1284806309/0800. Platba se provede automaticky a bude odpovídat
počtu obědů v měsíci (+školné). Obědy je nutno odhlásit nejpozději jeden den
předem do 12 hod. První den nemoci má dítě právo na oběd v ceně 37/39 Kč. Je
třeba mít předem připravený jídlonosič a oběd si vyzvednout v čase od 11do 11.30
hod.
INFORMACE O AKCÍCH
Informace o akcích získáte na http://www.zsms-javornik.cz, facebookových
stránkách školy nebo na nástěnce v tzv. měsíčních plánech a na letácích.

