Schůzka s rodiči na školní rok 2020/2021
UČITELKY: Monika Rösslerová
Veronika Papežová

PROVOZ ŠKOLKY: 6:30 – 17:00
PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ: 6:30 – 8:00
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ : po obědě 12:30 – 13:00
po spaní 15:00 – 17:00

OMLUVA DĚTÍ – den předem paní učitelce nebo ráno telefonicky do MŠ – PEVNÁ LINKA: 267 311 073
-

SMS:

724 540 568

NAHLÁŠENÍ PO OBĚDĚ – nahlásit paní učitelce

OMLUVU A ODCHOD PO OBĚDĚ JE VŽDY POTŘEBA ZAPSAT I DO SEŠITU V ŠATNĚ, KTERÉ JSOU VŽDY
K DISPOZICI NA STOLEČKU.

V ŠATNĚ TAKÉ NALEZNETE NÁSTĚNKY, KDE JSOU PRO VÁS VYVĚŠENY VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE
OHLEDNĚ PROVOZU, ŠKOLNÍHO ŘÁDU, PLATEB, JÍDELNÍČKU AJ. ZAJÍMAVOSTI TÝKAJÍCÍ SE CHODU
DĚTÍ DO MŠ A DĚTSKÉ ADAPTACE V NÍ.
NÁSTĚNKY JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ SLEDOVAT A PROČÍTAT.

REŽIM DNE
6:30 – 8:00 - scházení dětí do tříd
8:00 – 8:30 - neřízené činnosti- volně spontánní zájmové aktivity dle vlastního výběru
8:30 – 8:50 - ranní cvičení
8:50 – 9:00 - hygiena
9:00 – 9:20 - svačina
9:20 – 9:55 - řízené činnosti- všeobecné vzdělávání a rozvoj všech oblastí výchov ( hudební, tělesná,
výtvarná)
10:00 – 11:45 – pobyt venku (v případě nepříznivého počasí pokračování s řízenými aktivitami v MŠ)
11:45 – 12:30 – hygiena, oběd, hygiena po jídle ( v 1.třídě bez čištění zubů)

12:30 – 13:00 – odcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek (předčítání pohádek, poslech)
13:00 – 14:30 – klid na lehátku
14:30 – 15:00 – odpolední cvičení, svačina
15:00 – 17:00 – individuální hry, hry s možností vlastního výběru, pobyt na zahradě, odchod dětí

ADAPTAČNÍ REŽIM- První 2 týdny je potřeba počítat s adaptačním režimem pro děti, který je velmi
důležitý a může se od něj odvíjet následná pozitivní post adaptivní docházka do MŠ. Proto si, prosím,
důkladně pročtěte níže sepsaný plán a je potřeba se na něj minimálně první dva týdny připravit.
Zpočátku je možné být s dítětem ve třídě (doporučujeme určitě alespoň první 2 dny např. na hodinu),
kde vy dětem spolu s paní učitelkami ukážete prostředí a hračky a tak jim ve vaší i naší blízkosti dáte
najevo, že MŠ je místo, které je pro ně bezpečné a kde se jim bude líbit. Během prvních dvou týdnů
adaptace nelze děti nechat v MŠ na polední odpočinek.

DOCHÁZKA: 1.TÝDEN
Děti mohou být ve třídě s rodiči, postupně doporučujeme dítě nechat na půl hodiny- hodinu v MŠ
samotné.
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA : 8:00 – 9:30
ČTVRTEK, PÁTEK : 8: 00 – 10:00

2.TÝDEN
PONDĚLÍ : 8:00 – 10:00
ÚTERÝ, STŘEDA,ČTVRTEK,PÁTEK : 8:00 – 10:30 (11:00)

3.TÝDEN
PONDĚLÍ, ÚTERÝ : 8:00 -13:00
Další dny lze již řešit individuální spaní v MŠ, podle průběhu adaptace jednotlivého dítěte.

CO S SEBOU DO MŠ
Žádáme rodiče, aby dětem všechny věci podepisovali.
Děti nenosí do MŠ hračky ( plyšáka na spaní samozřejmě mohou a v době adaptace se můžeme určitě
individuálně domluvit, pokud by dítě bylo s nějakou svou hračkou spokojenější).
Děti nenosí do tříd řetízky a náramky- z hlediska bezpečnosti nejsou vhodné.
Za hračky a jiné věci nemůžeme ručit- ztráta, rozbití, aj.
Do MŠ smí děti pouze zdravé. Buďte, prosím, ohleduplní k nám i k ostatním dětem.
V případě, pokud se dítěti při spaní stane častěji nehoda, prosíme rodiče o přebalovací podložky na
lehátko.

DO ŠATNY ( DO PYTLE)
-bezpečné bačkory (ne pantofle a crocss)- takové, které si umí obout
-bezpečné boty na ven (prosíme bez tkaniček)
-náhradní věci na převlečení (prosíme všichni)- ponožky, punčochy, spodní prádlo, triko, tepláky,
mikina
- v případě deště nepromokavé oblečení/pláštěnka a holiny
- 2x tepláky- jedny nosí do třídy, jedny nosí na ven
-každé pondělí čisté pyžamo

DĚKUJEME ZA VAŠI OHLEDUPLNOST A DODRŽOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL. POKUD BYSTE MĚLI
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY, MYSLÍM, ŽE V ZÁŘÍ NA JEJICH ZODPOVĚZENÍ BUDEME MÍT DOST ČASU.
S POZDRAVEM PANÍ UČITELKY.
TĚSÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.

