Vážení rodiče,
Připravila jsem pro Vás následující informace z našeho setkání nově přijatých dětí:
1. ZAHÁJENÍ PROVOZU PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI je NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
O PŘIJETÍ OD 1. 9. 2016, NEZAPOMEŇTE PŘINÉST VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ
LIST, formulář viz. příloha.
2. KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE 112 DĚTÍ
3. 4 heterogenní třídy
• ŽLUTÁ TŘÍDA – HRUŠTIČKY
• ČERVENÁ TŘÍDA – TŘEŠNIČKY
• ZELENÁ TŘÍDA – JABLÍČKA
• MODRÁ TŘÍDA – ŠVESTIČKY
TELEFONICKÉ SPOJENÍ TŘÍD:
Červená třída 702 170 488
Žlutá třída
702 170 489
Modrá třída 702 167 592
Zelená třída 727 984 094
V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁHLÝCH TELEFONÁTŮ JE BĚHEM CELÉHO DNE
PŘÍSTUPNÝ MOBIL HOSPODÁŘKY ŠKOLY: 725 901 320
VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD: třídy jsou heterogenní, na toto seskupení dětí
je sestaven i školní vzdělávací program v souladu s RVP předškolního vzdělávání,
KTERÝ JE V PLNÉ VERZI K PŘEČTENÍ NA TŘÍDÁCH .

4. ŘEDITELKA ŠKOLY : Bc. Pavlína Matoušková – mobil 727 943 646
ZASTUPUJÍCÍ UČITELKA - Klára Dvořáková – mobil 702 170 488
HOSPODÁŘKA ŠKOLY – Pavla Fulínová - mobil 725 901 320
Email:
reditelka@mszahradka.ricany.cz
zastupkyne@mszahradka.ricany.cz
hospodarka@mszahradka.ricany.cz

5. ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNÍ – PŘÍRODNÍ VĚDY A
ZEMĚDĚLSTVÍ
6. II. část zahrady je přístupná veřejnosti o víkendech 10 – 20hod – správa a údržba je
Městem Říčany

7. Příchod dětí je v časovém rozmezí 6.30 – 8.30 hodin, dodržujte prosím tuto dobu
příchodu z bezpečnostních i provozních důvodů !!!
8. PŘI PŘÍCHODU – použijte zvonek, vyčkejte na přihlášení učitelky před
videotelefonem, nahlaste jméno a příjmení dítěte, poté přejděte ke dveřím,
učitelka Vám elektronickým zámkem dveře otevře!
9. POZOR!!! Děti mohou nastoupit pouze s vyplněným evidenčním listem, ten
jste obdrželi na osobní schůzce

10. Seznamy dětí podle jednotlivých tříd budou na vchodových dveřích mateřské
školy od 29. – 31. 8. 2016

11. V každé šatně je „značkovník“, kde je přidělena Vašemu dítěti značka pro ukládání
oděvů a obuvi, značku obdržíte při nástupu.
12. Vaše dítě předávejte vždy osobně třídní učitelce.
13. Provoz mateřské školy hlavní budovy: po – pá 6:30 – 17:00 hod.
14. Heslo fotogalerie bylo oznámeno na osobní schůzce s rodiči, na webových
stránkách je možné přihlásit svůj email „novinky emailem“
15. Přečtěte si důkladně školní řád, řád zahrady a ostatní dokumenty školy uveřejněné
na webových stránkách či přímo v mateřské škole.

16. VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
POLEDNÍ 12:30 – 13:00 hod.
ODPOLEDNÍ 15:00 – 17:00 hod.
V šatně každé třídy bude sešit, kam prosím zapisujte nepřítomnost a vyzvedávání
dítěte jinou osobou, která je zapsána ve ZMOCNĚNÍ pro vyzvedávání. Odchody
dítěte po obědě, budete znázorňovat pomocí nástěnky, se značkou dítěte, která
je umístěna ve třídě.
17. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
OMLUVY NAHLAŠUJTE DEN PŘEDEM, v případě náhlého onemocnění dítěte
nejpozději do7:45 hod. toho dne na sms tříd. Po této době bude jídlo započítáno
a nahlášeno stravovací firmě Scolarest. První den nemoci, pokud nestihnete jídlo
odhlásit, lze oběd odebrat u zadního vchodu mateřské školy do jídlonosiče.
18. PLATBY školné/ stravné budou až v září
Školné = úplata za předškolní vzdělávání je ve výši 1429,- Kč/ měsíc

PLATBY ŠKOLNÉHO JSOU SPLATNÉ 10. DNE PŘÍSLUŠNÉHO MĚSÍCE

Č. účtu 3584560389/0800
Stravné od září: informace budou vyvěšeny na webových stránkách v srpnu
Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol přidělený mateřskou školou v den
nástupu dítěte, který je jednotný pro všechny platby v mateřské škole, v září
dostanete přehled plateb od třídní učitelky..
Kulturní fond:
• bude vybírán 2x ročně na divadla, drobné dárky, besídky, Mikuláše, programy apod.
• bezhotovostním převodem na účet
• v hotovosti u hospodářky školy
• celková částka za rok bude schválena na schůzkách s rodiči v září, včetně termínu
výběru a ke konci školního roku vyúčtována
Jednorázové akce (fotograf, vyšetření zraku....) budou vybírány aktuálně během
roku v hotovosti u tř. učitelek.
Všechny třídy mají stejné zaměření činností dle školního vzdělávacího programu.

19.

ADAPTACE DĚTÍ:
• pro děti co ještě nenavštěvovaly mateřskou školu, je doporučená postupná
adaptace docházky do 13:00hod, v případě problematického začleňování do
kolektivu pouze do 10hod, ale doporučujeme pouze 2 -3 dny A PO DOHODĚ
S TŘÍDNÍ UČITELKOU.
• každé dítě, které nastoupí do mateřské školy, vyžaduje zvláštní pozornost,
zvláště pokud nikdy nebylo bez rodičů! Proto se snažíme reagovat citlivě a
hledat každému vlastní cestičku, akceptovat jeho vlastní čas a Vás rodiče
tímto prosíme o velkou trpělivost, s kterou nezbývá než toto období
překlenout.

20.

POBYT NA ZAHRADĚ:
• pobyt dětí na zahradě je pouze pro přijaté děti, navštěvující mateřskou školu
• pejsek na Vás čeká před plotem, do objektu školní zahrady a mateřské školy
mu je vstup zakázán!!!
• ČIPOVÁ KARTA PŘJATÝCH DĚTÍ DO MŠ ZAHRÁDKA BUDE I OD DRUHÉ
ZAHRADY
• ČIP OD VRÁTEK MŠ JE POTŘEBA POUZE od 6:30 – 7:00 hod a POKUD
PŮJDETE MIMO PROVOZNÍ OTEVÍRÁNÍ

21.

PŘÍCHOD A ODCHOD
• dodržujte časy příchodů (do 8:30hod) a odchodů (12:30-13:00 a 15:0017:00)
• do dětské šatny, prosím, nejezděte s kočárky
• vlastní kola a koloběžky nechávejte před vstupem do objektu, stojany na kola
jsou v jednání

•
22.

při odchodu, prosíme, vždy za sebou zavírejte vstupní dveře i branku,
neotevírejte dveře cizím osobám.

KROUŽKY A JINÉ AKTIVITY NAD RÁMEC ŠVP
• aktivity budou zahájeny od měsíce října
• svůj zájem o kroužek zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen
na nástěnce třídy. Informace o aktivitách budou předány na informativní
schůzce. Nabídka se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5
letých. Mladší děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí
a školní vzdělávací program Mateřské školy Zahrádka je dostatečně pestrý,
s velkým množstvím aktivit.
•
•

ANGLIČTINA HROU
KERAMIKA

Co doporučujeme:
• vyzkoušet si dobu ranního loučení, někdy se vyplatí být stručnější, ale
rozhodně si tento RITUÁL užít a nevynechávat. Je to symbol přechodu z
domácího prostředí do velké skupiny dětí.. Informujte dítě, kdo a kdy pro něj
přijde. Mluvte klidně a srozumitelně, tak podpoříte důvěru svého dítěte. Svůj
slib dodržte, dítě musí mít jistotu, že se na Vás může spolehnout!
• neopouštějte své dítě ve spěchu, nezapomeňte na pusu a zamávat! Nikdy
neopouštějte dítě tajně…
• vždy mu připomeňte, že jste rádi, že už je velké a chodí do mateřské školy
a něčemu novému se naučí po dobu, co Vy jste v práci
• počítejte s tím, že se objeví nějaká ta slzička. Není třeba propadat panice,
není to známka neštěstí, ale reakce nezralé nervové soustavy, která se
vyrovnává s novou situací
• mluvte s dítětem o tom, co ve školce dělá, jaké to tam je, pokud máte nějaké
kamarády kteří již do školky chodí, povídejte si společně, může vám pomoci
i obrázková knížka…
• vyhýbejte se negativním popisům jako „no počkej, ve školce tě naučí
poslouchat…!“Nikdy školkou nevyhrožujte např.: „když budeš, zlobit nechám
tě ve školce odpočívat!“ Do školky se dítě má těšit na nové kamarády, hračky,
hraní a poznávání
• je dobré, když je doma dítě zvyklé na podobný průběh dne, jako je ve školce.
Například svačit dopoledne i odpoledne, obědvat polévku a hlavní jídlo, chodit
na procházky. Se stravováním a jídelníčkem Vás budeme seznamovat
průběžně. Jedním z pilířů vzděláván v naší MŠ je i zdravý životní styl. Pokud
nějaké jídlo nebudete z jídelníčku znát nebo bude pro Vaši rodinu méně
obvyklé prosím nekomentuje jej slovy: „a jéje hrachovka, no to určitě nebudeš
jíst…“ apod. Pokud řešíte problém s jídlem se svým dítětem již nyní, dá se
předpokládat, že se objeví i ve školce prosím informujte své učitelky během
prvních dní, abychom sladili vzájemně „stravovací zvyklosti“. Základní princip
je, že dítě do jídla nenutíme, ale hledáme pro něj vhodnou motivaci, aby
ochutnalo.
• veďte dítě k samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, jídle. Na oblečení dejte
dítěti věci,které má rádo, zná je a oblékají se jednoduše.

•
•
23.

NEDÁVEJTE DĚTEM HRAČKY Z DOMOVA, z důvodu bezpečnosti i případné
ztrátě, či zničení
máte-li nějaké dotazy, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku, ředitelku.

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ UMĚT PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLY
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Samostatně používat WC (dítě je již zásadně bez plen, učitelka menším dětem při
hygieně pomůže).
Umýt se, utřít ruce.
Umět se samostatně vysmrkat.
SAMOSTATNOST V OBLÉKÁNÍ
Samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky, zapínat zipy (učitelka pouze
dopomáhá)
(3 - leté dítě se samostatně svlékne, oblékne tepláky, pyžamo, obuje bačkory).
Dítě by mělo poznat své oblečení.
SAMOSTATNOST VE STRAVOVÁNÍ
Umět se najíst (jíst lžící, popř. vidličkou, pít z hrnku).
Snažit se o čistotu u stolování.
Jídla alespoň ochutnávat.
RESPEKTOVAT POKYNY DOSPĚLÉHO
Reagovat navázáním minimálně očního kontaktu při zavolání jména.
Ochotně chodit za ruku (zejména venku).
Snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech a trpělivě překonávat překážky
(nereagovat opakovaně plačtivě nebo zlostně).
Dokončit zadaný úkol (uklízení hraček).
Akceptovat režim činností ve školce (včasný příchod, odpočinek atd.).
Respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale také o nich diskutovat.
Snažit se vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování
(pozdravit, poprosit, poděkovat, odpovědět na otázku).
KOMUNIKACE
Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku v mateřské škole.
Mělo by umět mluvit – srozumitelně vyjadřovat své potřeby
(jít na WC, hlásit okamžitě případné "nehody" a jiné…).
Komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnout.

24.

CO POTŘEBUJETE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Bačkory: s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i
sandály na suchý zip. Pantofle a boty typu Crocs nejsou z bezpečnostních důvodů
dovoleny.
Oblečení do třídy: tepláčky, tričko + náhradní oblečení, spodní prádlo, kraťasy,
ponožky.
Oblečení na ven: dle doporučení paní učitelek a počasí zpravidla tepláky, mikina,
bunda, čepice…oblečení, u kterého Vám nebude vadit, že se jistě ušpiní. Čisté na
cestu domů si můžete nechat oddělené v igelitové tašce v šatně s náhradním

oblečením. Do šatnového bloku dejte pláštěnku. (V žádném případě deštník, ten nám
nenechávejte ani ležet v šatně.)
I za deště plánujeme procházky. K pobytu venku nám brání pouze špatné rozptylové
podmínky a extrémní teploty.
Na odpočívání: pyžamko, předškolákům doporučujeme jiný prodyšný oděv (tričko,
kraťasy), v případě potřeby plyšáka (nedávejte dětem hračky malých rozměrů, z
důvodu bezpečnosti!!!!). Děti chodí během spaní na toaletu, je tedy dobré, když si
pyžamko umí samostatně obléknout, a to nebývá jednoduché s jednodílnými overaly
na patentky a knoflíky. Každý týden nebo dle potřeby, si pyžamko děti odnáší domů
na vyprání).
Hygienické potřeby zajišťuje mateřská škola, ČISTÍME SI ZOUBkY, PROSÍM
DEJTE DĚTEM KARTÁČEK A PASTU .
Veškeré oblečení dětem pečlivě podepisujte nebo označte značkou!!!
My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je
v rukách nás všech. Jediná správná cesta je spolupráce, vzájemná důvěra,
otevřenost a přátelství.
Kolektiv Mateřské školy Zahrádka

