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Rozdělení  dětí  do  tříd  bude  vyvěšeno  v den  nástupu  na  hlavní  nástěnce  u
vchodových dveří. 

Příchody a odchody
 Při příchodu i odchodu předejte své dítě  osobně  p. učitelce. Jinak nelze

za  dítě  převzít zodpovědnost.
 Školka se uzamyká v době od 8:30 - 12:15 hod. a od 13:00 – 14:30 hod..

V těchto  hodinách  je  vstup  do  areálu  školky  omezen  jen  na  hlášené
návštěvy.

Režim dne je pevně ohraničený svačinou v 9:40 hod., obědem v 11:40 hod. a
odpolední svačinou ve 14:30 hod. Mezi tím jsou děti zapojeny do společných i
individuálních činností. Umožněte dětem se do programu třídy aktivně zapojit
tím, že děti budete přivádět před započetím a po skončení činností:  
                
                ranní příchody od 6:30  do 8:30 hod.
                odchody po obědě od 12:15 do 12:45 hod. 
                odchody po odpočinku od 15:00 do 17:00 hod.

Opakované nevyzvednutí dítěte do 17:00 hod. je posuzováno jako porušení
školního řádu a stává se důvodem k vyloučení dítěte z docházky MŠ.

Co bude dítě ve školce potřebovat
 Po obědě si děti čistí zuby. Budou potřebovat  kartáček na zuby, zubní

pastu a kelímek.
  V šatně má každé dítě své místo a pytel na oblečení /pytle nepořizujte,

školka má pro každé dítě pytel připravený v šatně/.
Pomozte  dětem  řešit  nečekané  události  a  vybavte  jim  pytel  náhradním
oblečením (triko, tepláky, spodní prádlo, ponožky…) Pravidelně kontrolujte a
doplňujte.
Počítejte s tím, že se děti mohou během dne ušpinit, dávejte jim takové oblečení,
aby se nemusely ušpinění bát a užily si naplno den ve školce.
Nejmladším dětem usnadníte převlékání v chladných měsících tím, že jim místo
punčocháčů (pokud si je neumí samy navléknout) dáte legíny, ve kterých mohou
být ve třídě a na ven si je zastrčí do ponožek a navrch obléknou kalhoty.
Zvažte  vhodnost  oblečení  do  třídy,  dejte  přednost  volnému,  pohodlnému
oblečení.  Kalhoty s poklopcem a páskem, který si dítě neumí samo rozepnout a
zapnout, omezují dítě v jeho samostatnosti.
Vybavte děti podle počasí vhodným oblečením, chodíme ven každý den. V zimě
nezapomínejte na čepici a rukavice, za teplého počasí na kraťasy a kšiltovky.
Vybavte dítě vhodnou obuví do třídy (pevné bačkůrky).
Do pytle nedávejte dětem nebezpečné předměty a léky!!



 Prosíme o  balík papírových kapesníků a  sadu papírů do kopírky /na
začátku šk. roku každé 1x, v průběhu roku dle potřeby/.

 Do  evidenčních  listů  přikládáme  okopírované  kartičky  pojišťovny
dítěte.

 Mladší  předškoláci  /1.  a  2.  třída/  budou  potřebovat  k poobědovému
odpočinku pyžamo s poutkem na pověšení.

 Děti staršího předškolního věku /5 - 6 let a odklady školní docházky – 3. a
4.  třída/,  po  obědě  odpočívají  pouze  krátce,  bez  převlékání  do  pyžam
/většina  starších  dětí  již  následující  šk.  r.  nastupuje  do  ZŠ,  proto  se
snažíme režim dne postupně upravovat/.  Každé z těchto dětí  má svoje
lehátko a polštářek /připraví MŠ/, děti odpočívají v běžném oblečení /bez
převlékání do pyžama/. 

Všechny věci dětem podepisujte.

Pokusme  se  sjednotit  přístup  k dětem  v oblasti  sebeobsluhy.  Veďme  je
k samostatnosti  při  oblékání,  hygieně,  stolování.  Mladší  děti  jedí  pouze lžící,
starší  již  používají  jídelní  příbor. Dítě  by  mělo  umět  pít  z hrnečku.  Do MŠ
nepřijímáme děti, které jsou stále navyklé používat plíny. 

Omluvy dětí   
Zákonný zástupce je povinen nahlásit omluvu dítěte nejpozději do čtrnácti dnů
nepřítomnosti  dítěte  v  MŠ.  Pokud  tak  neučiní,  může  být  dítě  z docházky
vyloučeno. Omluvy hlaste buď učitelkám na třídě nebo telefonicky.
Omluvy pro stravování
Pokud zákonný zástupce neomluví dítě do 8:00 hod., považuje se tento den jako
neplánovaná  nepřítomnost  dítěte.  První  den  neplánované  nepřítomnosti
strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.

Do školky má dítě chodit zdravé
Snažme se omezit šíření virových onemocnění ve třídě. Dopřejte svým 
dětem čas uzdravit se i ze zdánlivě méně závažných onemocnění jako jsou rýma
a kašel. Pro dětský organismus představují virová onemocnění značnou zátěž. A
zdraví, jak víme, máme jen jedno.
Děti léčené antibiotiky nemohou do školky docházet.  Ani když mají „zrovna
dnes poslední  pilulku“. 
Poraďte se s svým lékařem a nechte si osvětlit, jak působí antibiotika a  
jiné léky na organismus vašeho dítěte.
Zákonný  zástupce  je  povinen  nahlásit  každou  infekční  chorobu,  kterou  dítě
onemocnělo během docházky do MŠ.



Spolupráce s rodiči
Snažíme  se  umožnit  vám zapojit  se  do  dění  ve  školce  a  průběžně  sledovat
pokroky dětí. Rodiče mají možnost po domluvě s učitelkou využít ,,Konzultační
hodiny“, kde se mohou informovat o vývoji svého dítěte. 
Budete mít možnost shlédnout i vystoupení dětí. 
Děti se na setkání s vámi pečlivě připravují a těší. Udělejte si i vy z takovýchto
dnů  malý  svátek.  Zajistěte,  aby  vystoupení  nebylo  rušeno  volným pohybem
mladších či starších sourozenců, vaším hovorem a mobilní telefony, prosíme,
nechte vypnuté. Na vystoupení přicházejte včas.
Děkujeme za vaše děti a těšíme se na vás v průběhu celého roku. Naším cílem je
vytvořit pro vaše děti co nejpříjemnější, rodinné prostředí. Prosíme vás, pomozte
nám v tomto úsilí, na všechno sami nestačíme.
Kdo  z rodičů  by  byl  ochoten  pomoci  s drobnými  opravami  hraček,  kol  a
koloběžek, úpravou v interiéru vrtáním, stěhováním nábytku, apod., sdělte nám
to, abychom věděli na koho se v případě potřeby obrátit.

Závěrem  bychom  vás  rádi  trochu  pozastavili  v dnešní  uspěchané  a
přetechnizované době.
Prosíme vás, udělejte si každý den trochu času pro své dítě.
Povídejte si s ním o tom, co prožilo za celý den, čtěte mu z kvalitních dětských
knížek,  prožívejte  společně  s nimi  alespoň  nějakou  část  dne.  Všímejte  si
výtvarných prací vystavených ve školce, vždy kladně je ohodnoťte, pohovořte o
nich. Dušička dětí v tomto věku je lehce zranitelná a ony se vždycky tak snaží. A
nám jde především o prožitek, nikoli o výsledek.
Nepodceňujte výpovědi dětí, při zjevné nespokojenosti či opakované nechuti jít
do  školky  se  zamyslete,  z  čeho  může  problém  vycházet.  Neváhejte  nás
informovat o těchto potížích, společně můžeme hledat řešení.

Kolektiv Mateřské školy Klíčanská.


