Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – 10. 6. 2020
 Zástupkyně ředitelky Mgr. Bc. Komínková Lucie přivítala rodiče a představila jim
paní učitelky, které se budou starat o jejich děti v následujícím školním roce. Na
třídě Koťátek pracuje paní učitelka Silva Kučerová a Kateřina Poulová, na třídě
Štěňátek pracuje zástupkyně ředitelky Lucie Komínková a Zuzana Ochranová.
 Rozdělení dětí – na třídu Koťátek chodí mladší děti – rok narození 2016, 2017, na
třídu Štěňátek chodí starší děti – rok narození 2014, 2015
 Platby v MŠ
o Školné 380,- Kč (předškoláci neplatí)
o Stravné 36,- Kč (pitný režim, svačina, oběd, svačina) – cena se krátí podle
délky pobytu dítěte v MŠ
o Více info o způsobu platby (inkaso, hotovost) – bude upřesněno v září na
rodičovské schůzce (vysvětlí p. Pešková – vedoucí školní jídelny)
 Omlouvání dětí – telefonicky 566 523 362, do 8.00 hodin
 Sledovat webové stránky www.nadplovarnou.skolkavm.cz, číst pravidelně
nástěnky
 Rodiče jsou povinni se seznámit se školním řádem a s vnitřním režimem MŠ – na
nástěnce u hlavního vchodu do MŠ
 Školní vzdělávací program – „Zdravě a s radostí“ – přístupný pro rodiče v šatně
na obou třídách
 Provoz školky – 6.00 hodin – 16.30 hodin. Do 7 hodin se děti schází na třídě
Štěňátek (přízemí), od 15 do 16.30 jsou děti opět spojeny – třída Koťátek.
 Děti voďte prosím do MŠ do 8.00 hodin, v případě zpoždění informovat učitelky
telefonicky.
 Vyzvedávání dětí po obědě od 12.00 hodin do 12.30 hodin, vyzvedávání po
spinkání od 14.00 hodin do 16.30 hodin.
 Při vyzvedávání dětí stát vždy před zvonkem (abychom věděli, koho do školky
pouštíme).

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ
DO TŘÍDY











Bačkorky (ne pantofle, pevná obuv)
Sešit A4 (bez linek)
Pastelky (v uzavíratelné krabičce nebo penálu)
Převlečení do třídy (oblečení, které si obléknou při příchodu do MŠ)
Pyžamko (pro děti, které budou v MŠ odpočívat po obědě)
Kartáček a pastu
Náhradní oblečení a spodní prádlo
Kapesníky
Na třídě Koťátek prosíme o vlhčené ubrousky
Staré tričko na výtvarné činnosti
NA ZAHRADU





Starší oblečení (teplákovka, tričko, kraťasy)
Uzavřené boty (starší, okopané tenisky)
Šátek, klobouček, kšiltovka – pokrývka hlavy

!!! VŠECHNY VĚCI PROSÍME PODEPSAT !!!

