INFORMACE PRO RODIČE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
I. KONTAKT
ředitelka:
Bc. Ivana Vocetková
tel.: 734 101 745
e-mail: ivana.vocetkova@skolkalipence.cz
info@skolkalipence.cz
www.skolkalipence.cz

II. PROVOZ
příchod:

7 00 – 8 15 hodin
7 00 – 8 00 hodin - předškoláci a OŠD
odchod po obědě:
12 00 – 12 30 hodin
odchod po odpočinku:
14 30 – 17 00 hodin
Omlouvání dětí nejpozději: do 8 00 hodin
III. TŘÍDY

KOŤÁTKA:
třída nad poštou - telefon: 731 522 329
děti: 3 leté a méně
jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
učitelky: Bc. Dana Cikrtová
asistent: informace v nejbližších dnech
výpomoc u dětí: Hana Buršová
od 12 00 – 17 00 - děti s celodenní docházkou budou spojeni ve třídě Želviček (včetně spánku)
ŽELVIČKY:
třída u ředitelny - telefon: 739 455 072
děti: 3 – 4 věk
učitelky: Eva Horníčková, Irena Bílková
BERUŠKY:
třída u kuchyně - telefon: 734 543 526
děti: 5 let a předškoláci
učitelka: Kateřina Kosíková, Mgr.Adéla Macků

JEŽCI:
nový pavilon - telefon: 734 700 137
předškoláci a děti s OŠD
učitelky: Kateřina Syrovátková – zástupkyně ředitelky
Bc. Ivana Vocetková (jako ředitelka má u dětí zkrácený úvazek)
od 14 30 – 17 00 z důvodu probíhajících kroužků budou spojeni ve třídě Berušek

IV. ŠKOLNÍ ŘÁD
Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem. Plná verze tohoto dokumentu je na webu MŠ
(dokumenty), nebo v tištěné verzi na nástěnkách MŠ.
V. PLATBY
ŠKOLNÉ
700,- Kč měsíčně - předškoláci bezúplatně
700,- Kč děti s OŠD
Vždy do 15. dne v měsíci.
STRAVNÉ
800,- Kč celodenní
700,- Kč polodenní
Vždy do 15. dne v měsíci
Plaťte pod vaším variabilním symbolem. Dětem, které docházely v loňském školním roce se
ponechává původní, nově přijatým bude přidělen první týden v září.
FOND DIVADEL A AKCÍ
Vybíráme 1000,- Kč do fondu divadel a akcí MŠ.
Zůstatek se převádí do dalšího školního roku, na začátku září paní učitelka předloží vyúčtování
z loňského školního roku a částku, kterou bude třeba doplatit.
VI. SPOLEK RODIČŮ
Od roku 2016 je založen Spolek rodičů, spravující finanční fond rodičů na hračky, pomůcky apod.
Více informací získáte na nástěnkách a webu MŠ.
VII. UZAMYKÁNÍ BRANKY
Z důvodu bezpečnosti a ochrany dětí bude vstupní branka na školní pozemek otevřena pouze
v době:
od 7.00 – 8.20 hodin
od 12.00 – 12.40 hodin
od 14.30 – 17.00 hodin
Prosíme, dodržujte stanovený čas jelikož osoba, která zajišťuje zamykání areálu, má ve zbývajícím
čase jinou důležitou pracovní náplň.
Pouze v nezbytném případě je možné použít tel. číslo: 734 235 354
VIII. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Vzdělávání dětí u nás vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze
kterého škola vypracovává Školní vzdělávací program (viz nástěnky školy a webové stránky pod
ikonou „DOKUMENTY“ . Třídní vzdělávací program vypracovávají učitelky na svých třídách. Jsou
rozdělené na tematické bloky. Obsah třídních programů lze najít pod ikonou dané třídy. V průběhu
celého školního roku budou vždy na konci týdne na webových stránkách pod ikonou dané třídy
vypsány aktivity a činnosti , které děti ve školce měly.

IX. HODNOCENÍ
1. Paní učitelky naší MŠ vypracovávají na konci každého pololetí školního roku hodnocení
vašeho dítěte. Do těchto hodnocení máte možnost nahlédnout během konzultačních hodin.
Jejich termín včas oznámíme. Zde se dozvíte v jakých oblastech vývoje dítě má rezervy nebo naopak
jaké pokroky v průběhu pololetí učinilo.
2. Hodnocení rodičů směrem k nám – dotazníky v průběhu prosince 2018
X. DOPORUČENÍ
Jak ulehčit dětem adaptaci - doporučujeme:
- zkraťte dobu loučení v šatně
- dovolte s sebou do školky pouze malého plyšáčka
- důsledně trvejte na svých rozhodnutích (např. jdeš po obědě x po spaní)
- o vhodném oblečení a obutí rozhodujte vy a ne děti
- důkladně čtěte informace na nástěnkách a webu MŠ, aby nečekaná akce nebyla pro děti
problémem
- podepište všechny věci dětí
- docházejte do školky a vyzvedávejte děti včas
XI. CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU DO ŠKOLKY
-

bačkory (ne Crocsy, ani pantofle)
oblečení na převlékání -zahrada, třída, náhradní spodní prádlo
pyžamo
malého plyšáčka (starší děti pouze k odpočinku)
kartáček, kelímek a zubní pastu (starší děti)
desky na výkresy A3 (Ježci)

XII. NA PRVNÍ POLOLETÍ VYBÍRÁME
4 role toaletního papíru
2 balení svačinových ubrousků
2 balení papírových kapesníčků (po 10 balíčkách)
XIII. ZÁVĚR
V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte nás kontaktovat. Své postřehy a návrhy nám můžete sdělit
osobně, nebo písemně.
Přejeme všem spokojenost a klidný školní rok 2018/2019

,ředitelka

