Důležité informace ke školnímu roku 2020/2021
Vážení rodiče ,
z důvodu malých prostorů v naší MŠ, v letošním školním roce nahrazujeme klasickou zahajovací
schůzku, těmito písemnými informacemi. V případě jakéhokoli dotazu, nejasnosti, problému
týkajícího se vašeho dítěte máte možnost konzultace s učitelkou jednotlivých tříd.
Proč žádáme rodiče při vstupu do prostor MŠ s rouškou : ohleduplnost vůči ostatním příchozím a
vůči personálu naší MŠ, kteří spadají do rizikové skupiny, jelikož se nevyhneme vzájemným
konzultacím a blízkého kontaktu. Děkujeme za pochopení
V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.
•

Nahlašujte včas veškeré změny – bydliště, telefon, zdravotní stav dítěte (alergie)

•

Odevzdat : zákonní zástupci nově nastoupených dětí – potvrzený evidenční list, přihlášku
ke stravování, případně i povolení k inkasu (týká se stravování) Informovaný souhlas
(GDPR)
Všichni zákonní zástupci – pověření k vyzvedávání – toho koho pověříte musí na zadní
straně dát souhlas

•

Provoz – od 6:30 hod – 16:30 hod

•

příchod do 8:00 poté se nahlašují stavy pro školní jídelnu. Pozdější příchod, nebo
nepřítomnost dítěte nutné omluvit nejpozději do 8,00 hodin buď osobně a nebo na
č.t. 377423798

•

Povinný postup MŠ podle metodického pokynu MŠMT :
V případě viditelného nachlazení, či zjevné virózy nebude dítě přijato do MŠ. Pokud se objeví
během dne, bude ihned informován zákonný zástupce, který je povinen v co nejkratší době
si dítě vyzvednout. Upozorňujeme , že dítě bude izolováno od ostatních s nasazenou rouškou.
Prosíme o zvýšenou obezřetnost a zodpovědnost k ostatním dětem a zaměstnancům MŠ.
V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude dítěti
umožněn vstup do MŠ pouze v případě , prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí
infekční nemocí. ( potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost) – Z POKYNU
MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 vzhledem ke
COVID - 19
Děti budou vedeny ke zvýšené hygieně rukou

•

Děti umístěné na 3.třídě ráno z organizačních důvodů předávejte od 6,30 – 7,00 h na 1.třídu,
paní učitelka si děti v 7,00 h vyzvedne a převede na 3.třídu.

•

Ve 15:45 se děti z 2.třídy a v 15,30 děti z 3.třídy převádí na 1.třídu, kde se ukončuje provoz
MŠ V 16,30 hodin se mateřská škola uzamyká.

•

Děti po obědě – zapisujte do tiskopisu umístěného v šatně na skříňce – vyzvedávejte mezi
12,00 – 12,30 h

•

Upozorňujeme zákonné zástupce nejstarších dětí na povinnou předškolní docházku a
povinnost omlouvání – důvod – nemoc, návštěva lékaře – stačí telefonicky na výše uvedený
telefon. V případě jiných důvodů známá dlouhodobější nepřítomnost (odjezd na
dovolenou..) – vyplnění žádanky o povolení ( tiskopis u učitelky na třídě nebo na webu školy).
MŠ je povinna vést evidenci nepřítomnosti těchto dětí.

•

Povinné předškolní vzdělávání dětí se poskytuje bezúplatně tzn.předškoláci a děti
s odkladem školní docházky úplatu za PV neplatí

•

Úplata za předškolní vzdělávání – 540 Kč - vždy v daném měsíci do 15. uhradit na č.ú MŠ
(viz.nástěnka v šatně) doporučujeme trvalý příkaz.

•

Úhrada za stravování : stávající rodiče, pokud mají zavedené inkaso- zůstává – inkasovat se
bude po 15.9.2020. Rodiče nově nastoupených dětí, pokud odevzdají povolení k inkasu,
bude inkasováno také po 15.92020. Platba bez zavedeného inkasa – poukazovat částky přímo
na účet školní jídelny ( viz.nástěnka v šatně). O částce za stravné budete včas informováni.
V září pro všechny zákonné zástupce jednorázová platba 1.000,- . V říjnu zákonní zástupci,
kteří nebudou mít zavedené inkaso obdrží informaci o výši částky za stravné .

•

Veškeré důležité dokumenty – Školní řad, Školní vzdělávací program ,Desatero
předškoláka, Vnitřní předpis o úplatě za PV, o stravování ….– k dispozici v jednotlivých
šatnách

•

Informace k probíhajícím prázdninám, volným dnům, prodlouženým víkendů (nahlašování)
SLEDUJTE NÁSTĚNKY

•

Informace k předškolnímu vzdělávání (třídní plány života třídy, akce, výlety, oslavy
narozenin ….) na nástěnkách jednotlivých tříd. SLEDUJTE NÁSTĚNKY

•

Řadu informací získáte na webových stránkách školy : www.ms24.plzen.eu

•

Fotografie z akcí a narozenin jsou umístěny taktéž na webových stránkách ve fotogalerii přihlašovací údaje - Jméno: fotogalerie Heslo: Foto24ms

•

Předškolní vzdělávání dětí probíhá na jednotlivých třídách. Některé vzdělávací činnosti a
akce jsou zaměřeny pouze pro nejstarší děti : keramika - dívky, dílna - chlapci, seznámení
s anglickým jazykem, technicko- manuální a pohybové činnosti , flétna, logopedie. Předškolní
vzdělávání zpestřujeme pro děti divadlními představeními, besedami, perličkovou koupelí,
pravidelnou návštěvou tělocvičny na Nové Hospodě – dopravu zajišťujeme autobusem,
návštěvou Tyjátru ..Některé tyto akce jsou za úplatu – SLEDUJTE INFORMACE NA NÁSTĚNCE

•

Oslavy narozenin dětí – stávající rodiče podstatu znají. Vždy informace na nástěnce ,
prokonzultujte rodič x učitelka. Slavící dítě – spolupráce s maminkou občerstvení něco
upéci.. Ostatní děti, kteří budou přát – připravte s dítětem drobný dárek – můžete i vyrobit

•

Plavání pro nejstarší děti hradí zákonní zástupci dítěte – častka závisí na počtu přihlášených
dětí – bude probíhat od 15.9.2020 od 8,00 (příchod dětí de MŠ v 7,30 hodin)

•

Návštěvy solné jeskyně pro všechny věkové skupiny – 600 Kč za 10 návštěv – v případě
nepřítomnosti dítěte se vyúčtovává

•

DO TŘÍDY A ŠATNY
Vhodné pohodlné oblečení jak chlapci, tak dívky – třičko, legínky a nebo slabé tepláčky –
denně probíhají pohybové aktivity, bačkorky s pevnou patou, krabičku s papírovými
kapesníky a vlhčenými ubrousky
Do šatní skříňky 2 ks roušek, náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky legínky – do igelitového
sáčku.
Do horní poličky oblečení na zahradu – na pobyt venku – odpovídající počasí ( v tomto
oblečení z hygienických důvodů nebudou děti chodit do třídy)
Na odpolední odpočinek, pokud nebude dítě chodit po obědě - 1x za 3 týdny obdržíte k praní
VEŠKERÉ VĚCI PODEPIŠTE JMÉNEM DÍTĚTE
BEZPEČNOST A SAMOSTATNOST DĚTÍ

•

Vždy předávejte dítě ze šatny učitelce či přítomné dospělé osobě naší MŠ na třídě. Děti jsou
vedeny se v prostorách pohybovat chůzí ne běháním či překotným pohybem vhledem k jejich
bezpečnosti a zvláště v šatně. Po předání dítěte zákonnému zástupci či pověřené osobě
zákonným zástupcem učitelkou, či pověřenou dospělou osobou naší MŠ , přechází
zodpovědnost za bezpečnost dítěte na zákonného zástupce dítěte, či na pověřenou osobu
zákonným zástupcem vyzvedávající dítě.

•

Vedeme děti k co největší samostatnosti a k tomu, aby si děti samy dokázaly říci o případnou
pomoc, pokud jí potřebují (nevyžadovat vztekem, pláčem).Snažte se též o osamostatňování
dětí při stravování a sebeobsluze, ukládání věcí do skříňky – v jejich přítomnosti, aby se
dokázaly postupně se ve svých věcech orientovat

•

Vedeme děti k dodržování základních pravidel slušného chování při pobytu v MŠ a ve vztahu
jak k dospělým osobám, tak k dětem a k neničení vnitřního i venkovního majetku MŠ –
v tomto směru očekáváme i podporu ze strany rodičů a pověřených osob doprovázejících
děti do MŠ

•

Akce s rodiči se budou konat podle vyvíjející se situace s COVID-19 – Vánoční dílny,
Velikonoční dílny, Mikulášská nadílka, sportovní odpoledne, závěrečné vystoupení– vše bude
upřesněno na nástěnce a na webových stránkách školy

•

Prázdninový provoz na letní měsíce bude upřesněn koncem září, partnerská školka je 44.MŠ umístění dítěte pouze ze závažných důvodů – pravděpodobně naše MŠ bude mít provoz
v červenci 2021

