ZÁKLADNÍ INFORMACE RODIČŮM O PROVOZU MŠ
PROVOZ MŠ 6:30 – 16:00 h
Děti se scházejí od 6:30 h v 1. třídě Hvězdiček. O půl osmé odvádí učitelka 2. třídy starší děti
do třídy Sluníček. Děti, které přicházejí později už chodí každé přímo do své třídy.
Odpoledne v 15:00 h se třídy spojují, starší děti ze 2. třídy Sluníček přecházejí do 1. třídy za
Hvězdičkami.
ŠKOLNÉ
je 230 Kč měsíčně. Od ledna 2012 se vybírá spolu se stravným elektronicky, inkasním
příkazem vždy patnáctý den následujícího měsíce.
PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Dítě doveďte vždy vy nebo vámi pověřená osoba až do třídy a předejte je učitelce či
asistentce. V případě, že bude výjimečně dítě přivádět či vyzvedávat jiná osoba než je
dohodnuto, informujte o tom pracovnice MŠ předem.
OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
Písemně do sešitu v „předsíni“ pod nástěnkou. Uvádějte od kdy bude dítě nepřítomno a pak
den jeho návratu (nevíte-li návrat přesně např. při nemoci, můžete nahlásit nástup nejpozději
den předem telefonem).
Telefonicky na pevnou linku 515 22 70 16 nebo na mobil 725 881 617.
NÁVRAT PO NEMOCI
Po nemoci nemusíte nosit potvrzení od lékaře o tom, že dítě je zdravé (je za poplatek), svým
podpisem dodatku Školního řádu jste se zavázali, že vaše dítě se po nemoci vrací v pořádku
a neohrozí zdraví ostatních dětí.
HRAČKY
Každý čtvrtek si mohou děti do školky donést svoji oblíbenou hračku z domova.
(u drahé hračky prosím zvažujte možnost jejího poškození – děti si je půjčují...)
PYŽAMKA
V pondělí ráno si děti ze třídy Hvězdiček přináší čisté pyžamko – školnice jim je v průběhu
dopoledne odnese do lehárny. Děti ze třídy Sluníček pyžama nepotřebují, odpočívají kratší
dobu na matracích pod patschworkovými dekami.
KAPESNÍKY
Nemusíte dětem dávat plátěné kapesníky, ve třídách i šatnách mají neustále k dispozici
papírové kapesníky v košíčcích, na vycházky je nosí učitelky s sebou.
Je zavedeným zvykem, že rodiče průběžně kapesníky do školky dodávají.
WEBOVÉ STRÁNKY
Školka nemá vlastní, používáme internetové stránky zřizovatele. Na adrese
www.saldorfsedlesovice.cz najdete vlevo po rozkliknutí záložky „mateřská škola“ všechny
základní údaje o školce, aktuální jídelníček na každý týden, školní řád MŠ, aktuality,
fotodokumentaci o akcích školy aj.
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
S dalšími podrobnostmi o provozu MŠ se seznamte ve Školním řádu.

V Novém Šaldorfě 24.8.2012

Bc.Lenka Vondráčková, ředitelka MŠ

