Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli několik informací a doporučení ke školnímu roku 2022/2023. Informace
budeme aktualizovat na webových stránkách školky, nástěnkách v šatně.
Přejeme dětem, aby celý školní rok strávily společně se svými kamarády a prožily spoustu krásných
zážitků.
➢ Dítě může plnit docházku pouze bez příznaků nemoci
Jak se s námi zkontaktovat
➢ V případě dotazů, podnětů, kontaktujte ředitelku: Bc.Ivana Vocetková, tel.: 734 101 745,
info@msjilovska.cz
➢ V případě dotazů na vedoucí ŠJ paní Helenu Filovou:

241 011 881, hospodarka@msjilovska.cz

➢ V případě omlouvání dětí a komunikace s paní učitelkou lze zasílat SMS volat na mobilní
číslo třídy
Naše webové stránky
➢ www.msjilovka.cz
➢ Ikonu třídy lze otevřít pomocí hesla, které rodiče obdrží na své kmenové třídě.
Jaká je provozní doba školky a ve který čas lze děti vyzvednout
Provozní doba: 6 30 – 17 30 hod.
Příchod: 6 30 – 8 30 hod. - vstup hlavním vchodem pomocí čipu
Odchod po obědě: 12 15 – 12 45 hod. – vstup hlavním vchodem pomocí čipu
Odchod po odpočinku: 15 – 17 30 hod. – vstup hlavním vchodem pomocí čipu
Omlouvání dětí nejpozději do 8.00 hodin v den nepřítomnosti.
Mimo výše uvedený čas se budova uzamyká, čipy jsou po tuto dobu nefunkční.
V případě, že rodič potřebuje přijít nebo vyzvednout dítě v jiný čas, informuje o tom třídní učitelku.
Kde lze čip vyzvednout
➢ Čipy lze vyzvednou u vedoucí ŠJ, úřední hodiny jsou k dispozici na webových stránkách
školy a hlavním vchodu.
➢ Vratná záloha za čip 53,- Kč, po odevzdání čipu vedoucí ŠJ zálohu vrátí.
➢ Do jedné rodiny max. 3 čipy.
Jaký mají děti ve školce program
Děti mají denní program rozdělený do činností, které vychází ze Školního vzdělávacího programu

(viz. ikona webové stránky !činnosti den“). Vize našeho programu je vytváření takových podmínek,
kde se dítě cítí bezpečně , šťastně a spokojeně. V letošním roce bychom rádi opět uskutečnili
projektové týdny, které budou zaměřeny vždy na konkrétní téma. Dalším cílem školního roku bude
zaměření se na polytechnické činnosti, propojení dětí s přírodou, seznámení se s různorodostí
materiálů a práci s nimi . Nový “Malý zahradník“ jsme úspěšně zahájili na jaře 2022 a
v následujícím školním roce budeme pokračovat.
Jak dětem ulehčíte adaptaci ve školce
➢ Zkrátíte dobu loučení v šatně (loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje
větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte).
➢ Dovolíte s sebou do školky malou hračku, mazlíčka.
➢ O vhodném oblečení a obutí budete rozhodovat vy, a ne děti.
➢ Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.
➢ Používejte stejné rituály. Voďte dítě do školky vždy včas a ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud
možno, ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po
svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
➢ Buďte citliví a trpěliví.
➢ Vysvětlete dítěti, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že
s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností - vy práci, vaše dítě školku.
➢ Komunikujte s učitelkou i ředitelkou školky.
➢ Budete důkladně číst informace na nástěnkách a webu MŠ, aby nečekaná akce nebyla pro děti
stresující informace.
➢ Podepíšete všechny věci dětí, aby Vaše dítě nebylo vystresované, že nemůže poznat své oblečení
➢ Budete docházet do školky a vyzvedávat děti včas.

Kroužky ve školce
V září 2022 nabídneme kroužky ,které povedou naše paní učitelky a podle zájmu budou otevřeny.
Kroužky nejsou určeny pro děti v první roce docházky.

Jaké akce probíhají
Akce pro děti si určují sami paní učitelky na třídách, některé jsou společné pro celou školku.
Zda-li se dítě účastní výletu, či návštěvy divadla je na volbě rodiče, v případě, že nechce, aby jeho
dítě např. jelo na výlet, dítě zůstane ve školce v některé zbylé třídě. Akce pro děti a některé i pro
rodiče budou v průběhu roku uveřejněny.

SRPŠ
Platby akcí budou probíhat přes SRPŠ. Je třeba, aby měla každá třída jednoho zástupce ve vedení
SRPŠ, aby měli rodiče možnost se vyjádřit k financování akcí. V první polovině září 2022
proběhnou schůzka rodičů, kde si rodiče mohou odsouhlasit částku a čerpání fondu SRPŠ.

Jak získat fotografii ze školní akce svého dítěte
Paní učitelky si na svých třídách mohou fotit akce i aktivity. Nejdříve však potřebují Váš souhlas
GDPR. Formulář bude k dispozici na začátku září. Na webové stránky se umísťovat fotografie
nebudou, ale paní učitelky Vám je mohou nahrát na USB.
Jaké je vhodné oblečení
➢ bačkory ( ne pantofle)
➢ oblečení na převlékání -zahrada, třída, náhradní spodní prádlo

➢ pyžamo
➢ holínky (po dešti, když je mokrá tráva)
➢
Za jakých podmínek chodí děti ven
Pro děti je ideální pobyt na čerstvém vzduchu a to jak na vycházce nebo, na zahradě plné
kamarádů, kde mají možnost volné hry na herních prvcích. Děti mají v denních činnostech
stanovený čas kdy půjdou ven. Čas venku je vždy potřeba uzpůsobit momentálnímu počasí (např.
v případě, že prší, je silný vítr, nebo mráz, děti ven nechodí).
Jak zaplatit školné
➢ Vždy do 15. dne v měsíci
➢ 700,- Kč měsíčně
➢ Plaťte pod vaším variabilním symbolem (VS) – jiný než na stravné
➢ VS obdržíte na třídě u třídních učitelek
Kdy rodič školné neplatí, nebo je školné sníženo
➢ Na děti, které dovrší do 31.8.2022 pět let , rodič školné neplatí
➢ V případě, že je školka více jak 5 pracovní dní po sobě uzavřena, školné se poměrnou částí
krátí
➢ V případě, že je školka otevřena, ale dítě do školky nedochází (je omluveno), školné se hradí
v plné výši
Jak zaplatit stravné
➢ Vždy do 15. dne v měsíci
➢ VS obdržíte na třídě u třídních učitelek – jiný než školné
➢ Záloha 900,- Kč měsíčně, viz směrnice
➢ Vyúčtování přeplatků probíhá 2 x ročně, nebo po dohodě s vedoucí ŠJ
Co se dětem účtuje a co ne?
➢ Dopolední svačina, oběd, odpolední přesnídávka, celodenní nápoje
➢ V případě, že dítě odchází po dopolední svačině, oběd ani odpolední přesnídávka se dítěti
neúčtuje
➢ V případě, že dítě odchází po obědě, odpolední přesnídávka se dítěti neúčtuje
Jak se u nás děti stravují?
Filozofií naší školky je, aby dítě do jídla nebylo nuceno, ale bylo motivováno a pobídnuto. Je vždy
přínosné, aby rodič věděl jak se dítě ve školce stravuje a případně potřeby se domluvil s třídní
učitelkou, nebo ředitelkou.
➢ V případě, že dítě nechce na chlebu či pečivu pomazánku, sýr či šunku, může si z pečiva
sundat samo, nebo za pomocí paní učitelky.
➢ V případě, že dítě u oběda nechce některou část pokrmu (přílohu, omáčku či maso), paní
kuchařka dítě pobídne, ale nenutí ho a vydá o co dítě žádá.
Jak postupovat, když má dítě alergii a musí si nosit vlastní stravu?
➢ Předat ředitelce školy potvrzení od lékaře.
➢ Podat ředitelce písemnou žádost (formulář obdrží ve školce).
➢ Dohodnout s ředitelkou školy a třídní učitelkou přesné podmínky pro vlastní stravu.

Dítě může dostávat suchý chléb nebo pečivo
Má-li rodič požadavek, aby dítě dostávalo pouze suché pečivo, nebo chléb, bude mu vyhověno. Je
však třeba, aby tento požadavek dal písemně třídní učitelce. Třídní učitelky písemnou žádost
neprodleně předají vedoucí ŠJ.

Máte dotaz, podnět či jste s něčím nespokojeni
Své postřehy a návrhy můžete sdělit osobně, nebo písemně ředitelce školy: info@msjilovska.cz,
telefonicky: 734 101 745
Přejeme dětem i rodičům krásný a spokojený školní rok 2022/2023.
Těšíme se na Vás a spolupráci s Vámi.
Bc. Ivana Vocetková, ředitelka

