Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181, 156 00 Praha – Zbraslav
IČO: 700 980 93 č. ú. 130839349/0800
www.msnadparkem.cz, email: msnadparkem@seznam.cz
spojení ředitelna:
telefon: 257 286 336
spojení vedoucí ŠJ: pí. Radka Janatová (hospodarka-ms@seznam.cz)
telefon: 257 286 337 mobil: 725 919 833

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:
Provoz školy:
6:30 – 17:00 hod. Ranní scházení od 6:30 do 8:30 hod. Vyzvedávání dětí 12:30 – 13:00 hod,
od 15: 00 hod. V době mimo uvedené hodiny je škola uzavřena. Provoz jednotlivých tříd
bude vyvěšen na vstupních dveřích a ve třídách v září 2017.
Vyzvedávání čipů: 1.9 ., 4.9 – 5.9.2017 u pí.hospodářky, záloha na čip 100 Kč.
Omlouvání dětí:
Do 8:00 hod telefonicky na třídě (pevná linka a mobil třídy, SMS), uvedou třídní učitelky,
nebo předem do Sešitu omluv umístěného v každé šatně třídy.
Do 8 hodin je možné stravu odhlásit, po 8. hodině je již stravné za daný den započítáno.
Vyzvedávání dětí jinou osobou:
Formulář se vyplňuje na začátku září pro příslušný rok a je nutné ho odevzdat třídní učitelce.
Rodič zplnomocňuje osoby, které mohou vyzvedávat dítě ze školky. Dítě vždy předávejte a
vyzvedávejte osobně u pí. učitelky.
Zdravotní stav dítěte:
Pokud se u dítěte během dne projeví známky nemoci nebo úraz, budou rodiče co nejdříve
telefonicky kontaktováni, proto uvádějte aktuální telefonická spojení a hlaste jejich změny.
Včas informujte školku vždy, pokud dítě onemocní infekční chorobou (plané neštovice, spála
apod.)
Aktuální informace o školce:
Webové stránky školy www.msnadparkem.cz
Nástěnky na třídách a hlavní nástěnky školy.
Emailem ze školky rodičům

Co potřebují děti do mateřské školy
Do třídy:
 Bačkůrky (ne pantofle z bezpečnostních důvodů)
 Pyžamo na spaní (mění se 1x za 2 týdny nebo podle potřeby)
 Pohodlné kalhoty a triko s krátkým rukávem
 zubní kartáček a pastu (nejmenší děti až ve 2. pololetí)
 celé balení papírových kapesníků


Na vycházky:
 Pohodlné hrací kalhoty, mikinu nebo svetr (v kalhotách, ve kterých si děti hrají venku,
nemohou jít z hygienických důvodů do třídy)
Berte, prosím, v úvahu, že děti jsou při vycházce téměř dvě hodiny venku. Oblékejte je proto
podle aktuálního počasí s přihlédnutím na jeho případné změny.
 Můžete mít v sáčku alternativní oblečení – učitelky změny počasí sledují a dbají na to,
aby byly děti vhodně a přiměřeně oblečené.
 Nezapomínejte v zimě na čepice, rukavice, punčocháče, šály, v létě na krátké kalhoty,
tílka a kšiltovky.
V šatně v sáčku:
 Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
Děti mohou mít ve třídě plyšovou hračku na spaní. Nedoporučujeme drobné nebo příliš
nákladné hračky – mohou se rozbít nebo ztratit. Paní učitelky za donesené hračky nemohou
ručit.

Co by mělo vaše dítě zvládat před nástupem do MŠ


znát své jméno a příjmení



umět si říci co chce nebo potřebuje



spolupracovat při oblékání a svlékání



umět nazouvat a vyzouvat obuv



vysmrkat se a používat kapesník



držet lžíci a umět se najíst



při jídle sedět u stolu



umět pít z hrnečku a skleničky



používat toaletu (pleny nejsou přípustné)



umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku



umět si vyčistit zuby



ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

