Co je dobré vědět
Příchod dětí do MŠ 6:30 – 8:30 hod.
Tuto dobu je nutné dodržovat.
Pozdním příchodem jsou děti ochuzeny o volnou hru.
Důležité!
Při příchodu dítěte do školky je nutné umístit jeho značku do značkovníku.
Dítě odchází po obědě – připnout magnet (dítě dostane odpolední svačinu s sebou domů)
Dítě odchází odpoledne – bez magnetu

Odchod dětí z MŠ po obědě 12:30 – 13:00
(ideálně do 12:45, aby nebyl narušován odpočinek dětí, které ve školce zůstávají)
Děti v jednotlivých třídách obědvají postupně, nejhodnější dobu je třeba osobně dohodnout
s třídními učitelkami.

Odchod dětí z MŠ odpoledne 15:00 – 17:00
Provoz MŠ končí v 17:00 hodin – budova se zamyká.
Snažte se vyzvedávat své dítě včas (nejpozději v 16:45 hodin).

Informace
Většinu informací předávají rodičům paní učitelky jednotlivých tříd osobně, ale je možné je
vyhledat na webových stránkách MŠ a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
Pro přístup na webové stránky MŠ a do jednotlivých tříd je nutná registrace!
Na webových stránkách MŠ a v přízemí obou pavilonů nad dětskými botníky je vyvěšen
aktuální jídelní lístek.
V šatnách jednotlivých tříd naleznete nástěnku s informacemi Rady rodičů.

Oblečení
Každé dítě má v šatně svou šatní skříňku, kde si do horní přihrádky ukládá své věci, v nichž
přišlo z domova.
Ve skříňce - v pytli by mělo mít i náhradní spodní prádlo, ponožky a tričko.
Ve spodní přihrádce je místo na oblečení na zahradu, které by mělo být spíše starší a
pohodlné.
Pohodlné oblečení na hraní ve třídě – často pracujeme s barvami a ostatními materiály,
kterými se děti mohou ušpinit, proto je lepší starší oblečení, na které nemusí dítě dávat
tolik pozor a může se plně soustředit na svou práci. Nemusí se strachovat: Co tomu řekne
maminka!, To tričko bylo nový!, Mamka se bude zlobit!..
Pro případ deštivého počasí je nutné mít v MŠ pláštěnku a gumáky.
Věci musí být podepsané, ideálně označené značkou – děti jsou malé a některé své věci
nepoznávají.
Pyžamko si děti nosí do MŠ v pondělí a v pátek jej odnášejí domů.
A prosba nakonec
Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky, …
Kupujete-li obuv, vyberte takový typ, který si dítě dokáže samo obout.
Rukavice volte palčáky.
Oblečení i obuv by měly být dostatečně velké.
Při odchodu z MŠ kontrolujte, zda je prádlo použitelné na druhý den a je-li obráceno na líc.

