INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ – září 2019
CO DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT DO MŠ
1. bačkorky - je potřeba se zabývat výběrem vhodných přezůvek do třídy. Děti se v nich pohybují několik
hodin, běhají, chodí po schodech, takže je nutné, aby jim dobře držely na noze. Nejsou proto vhodné např.
pantoflíčky ani pletené bačkorky s plstěnou podrážkou nebo měkké plastové nazouváky, jaké se nosí
v létě. Nejlépe vyhovují české bačkorky s kvalitní podrážkou pro podporu klenby dětské nožky. Pokud
možno bez suchých zipů (zatrhává se koberec) a bez tkaniček, neboť děti si bačkorky často zouvají (např.
při cvičení), a proto by měly být schopné si je samy znovu nazout a pokračovat v dalších činnostech.
Prosíme, podepsat !
2. oblečení - není potřeba kupovat nové, stačí starší, nošené, co máte doma. Hlavně aby bylo dítěti
pohodlné pro pohyb i oblékání a vám se dobře udržovalo.
 do třídy – běžné, aby nevadilo, že se umaže, dle vašeho rozhodnutí – tričko + punčocháče, legíny
nebo tepláčky, … Nejsou vhodné lacláče a oblečení s mnoha knoflíky, druky, … Ztěžují dětem
sebeobsluhu, zvláště na WC.
 sada náhradního oblečení do tašky v šatně = spodní prádlo, trička, punčocháče, ponožky,aj. Často
se děti umáčí v umývárně, polijí při jídle, … a potřebují se převléci do suchého. Určitě stačí starší
kousky – je to jen náhradní oblečení, které bude třeba měsíc nepoužité.
 oblečení na zahradu a na vycházku– tepláky nebo pohodlné kalhoty a bundu, kecky či obdobné
boty, holínky +pláštěnku mít s výjimkou zimy v šatně
3. pyžamko – až se vaše dítě rozkouká ve školce a za několik týdnů bude potřeba , aby zde zůstávalo do
odpoledne. Zase stačí levné, ale nezapomeňte jej podepsat. Často se sejde několik stejných pyžam a
může dojít k záměnám. Pyžama si děti přinášejí vždy v pondělí, v pátek si je berou domů na vyprání.
MŠ zajišťuje:ručníky, povlečení

DOTAZNÍKY O DĚTECH
Vyplněním dotazníku podáte budoucím učitelkám Vašeho dítěte takové informace, které jim pomohou
k lepší přípravě a orientaci, co které děti potřebují, jak a na co reagují, čemu je potřeba se vyvarovat.
To vše může napomoci úspěšnému začátku docházky Vašeho potomka do mateřské školy. Žádné sdělené
informace nebudou nijak zneužity, slouží zásadně k orientaci pedagogů v nastávajících podmínkách k září
2019. Děkujeme Vám.

PRVNÍ PLATBY
a) v průběhu září budeme vybírat v hotovosti peníze na dětské akce(divadla, ekoprogramy, aj)předem
na celý školní rok- děti ze žluté třídy 500,- Kč, děti ze zelené a oranžové 1.000,- Kč,-- budeme Vás
informovat komu budete platit ( sledujte, prosím, nástěnky v šatnách dětí).
b) do poloviny září uhradíte převodem na účet naší MŠ běžnou platbu na měsíc září –cca 450,-Kč je
„školné“ + cca 860,- stravné
Všechny další podrobné informace se dozvíte od hospodářky školy (o zálohách, o vyúčtování),která Vám
připraví pečlivě lístečky s podklady pro platbu- budou vyvěšeny v šatně dětí na nástěnce. Běžné platby se
provádějí každý měsíc, vždy do 15.v měsíci převodem z vašeho účtu na účet naší MŠ.

NÁSTUP DĚTÍ DO MŠ
Školní rok začíná v pondělí 2.9.
Období školního vyučování začíná pro všechny společně v pondělí 2.9., kdy se budeme těšit na první
společné setkání dětí v kolektivu.
Přejeme Vám i Vašim dětem krásnou školku ,těšíme se na další společné setkání a zejména na nový
školní rok s Vašimi dětmi.
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