Інформація для батьків на 2022/2023 навчальний рік
Дорогі батьки,
ми хотіли б надати вам деяку інформацію та рекомендації на 2022/2023
навчальний рік. Будемо оновлювати інформацію на сайті дитсадка, дошках
оголошень в роздягальні.Бажаємо дітям весь навчальний рік провести
разом зі своїми друзями та отримати багато чудових вражень.
• Дитина може відвідувати школу лише без симптомів хвороби

•
•
•

•
•

Як з нами зв'язатися
У разі запитань, пропозицій звертайтеся до директора: Бк.Івана
Воцеткова, тел.: 734 101 745, info@msjilovska.cz
У разі запитань до голови ŠJ(шкільної їдальні) пані Гелени Філової:
241 011 881, hospodarka@msjilovska.cz
У разі вибачення дітей та спілкування з вчителем, ви можете
відправити смс на номер мобільного класу
Наш сайт
www.msjilovka.cz
Піктограму класної кімнати можна відкрити за допомогою пароля,
який батьки отримують у своєму класі.

Який час роботи дитячого садка та о котрій годині можна забирати дітей
Графік роботи: 6:30 – 17:30
Прихід: 6:30 – 8:30 - вхід через головний вхід за чіпом.
Відхід після обіду: 12:15 – 12:45 – вхід через головний вхід за чіпом.
Відхід після відпочинку: 15 – 17:30 – вхід через головний вхід за чіпом.
Вибачення дітей не пізніше 8:00 в день відсутності.
Поза вказаного вище часу будівля зачинена, чіпи не працюють протягом
цього часу.
Якщо батькові необхідно прийти або забрати дитину в інший час, він
повідомляє про це вчителя.
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Де можна забрати чіп?
Чіпи можна забрати у директора школи, години роботи доступні на
сайті школи та біля головного входу.
Депозит за чіп, який повертається, становить 53 крон, після здачі
чіпа голова ŠJ поверне депозит.
Максимум 3 чіпи на сім'ю.

Яка програма у дітей в дитячому садку?

Діти мають щоденну програму, розділену на види діяльності відповідно до
Шкільної освітньої програми (побачити значок веб-сайту !день
діяльності»). Бачення нашої програми полягає в тому, щоб створити
умови, в яких дитина почувається безпечно, щасливо та задоволено. Цього
року ми знову хочемо провести проектні тижні, які завжди будуть
присвячені певній тематиці. Ще однією метою навчального року буде
зосередження на політехнічній діяльності, зв’язку дітей із природою,
знайомстві з різноманітністю матеріалів та роботі з ними. Ми успішно
запустили новий «Маленький садівник» навесні 2022 року і продовжимо в
наступному навчальному році.

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Як полегшити дітям адаптацію до дитячого садка?
Ви скоротите час прощання в гардеробній (не затягуйте прощання
надовго, тому що іноді прощання є більшою проблемою для батьків,
ніж для дитини, тому не напружуйте їх без потреби).
Ми дозволяємо з собою в дитячий сад маленьку іграшку.
Вам, а не дітям, вирішувати відповідний одяг і взуття.
Будьте опорою для дитини і дайте їй відчуття безпеки.
Використовуйте ті ж ритуали. Завжди ведіть дитину в дитячий садок
вчасно , а за можливості – в один і той же час забирайте.
Використовуйте конкретну інформацію про те, коли ви їх заберете –
після обіду, після сніданку – а не лише загальні, як-от скоро, через
деякий час, після роботи тощо.
Будьте чуйними і терплячими.
Поясніть дитині, що ви її любите і що вона не піде до дитячого
садка, тому що у вас немає на неї часу або тому, що ви не хочете бути
з нею вдома. У кожного є світ обов'язків - ви працюєте, ваша дитина
в дитячому садку.
Поспілкуйтеся з вихователем та директором дитячого садка.
Ви уважно ознайомтеся з інформацією на дошках оголошень і на
сайті дитячого садка, щоб несподівана подія не стала для дітей
стресом.
Ви підпишете всі дитячі речі, щоб ваша дитина не переживала, що не
впізнає свій одяг
Ви прибудете в дитячий сад і заберете дітей вчасно.

Гуртки в дитячому садку
У вересні 2022 року ми запропонуємо заняття, які проводитимуть наші
викладачі та будуть відкриті за інтересами. Гуртки не призначені для дітей
першого року відвідування.
Які події відбуваються

Заходи для дітей визначають самі вихователі на заняттях, деякі ділять на
весь садок.
Якщо дитина бере участь у поїздці чи відвідуванні театру, це на вибір
батьків, якщо вони не хочуть, щоб їхня дитина йшла в поїздку, наприклад,
дитина залишиться в дитячому садку в одному з решта класів. Заходи для
дітей та деякі для батьків будуть оголошені протягом року.
SRPŠ
Оплата заходів здійснюватиметься через SRPŠ. Необхідно, щоб кожен клас
мав одного представника в керівництві СРПШ, щоб батьки мали
можливість висловити свою точку зору щодо фінансування заходів. У
першій половині вересня 2022 року відбудуться батьківські збори, на яких
батьки зможуть узгодити розмір та освоєння фонду СРПШ.
Як отримати фото зі шкільного заходу вашої дитини
Вчителі можуть фотографувати події та заходи у своїх класах. Однак їм
спочатку потрібна ваша згода GDPR. Форма буде доступна на початку
вересня. Фотографії не будуть розміщені на сайті, але вчителі можуть
завантажити їх на USB.
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Що таке відповідний одяг?
тапочки (не шльопанці)
одяг для переодягання - садовий, класний, запасна білизна
піжами
ризинові чоботи(після дощу, коли трава мокра)
За яких умов діти виходять на вулицю?
Для дітей ідеальним є перебування на свіжому повітрі, як на
прогулянці, так і в саду, повному друзів, де вони можуть вільно грати
в ігрові елементи. Діти мають певний час для повсякденної
діяльності, коли вони виходять на вулицю. Час на вулиці завжди
потрібно пристосовувати до поточної погоди (наприклад, якщо йде
дощ, сильний вітер або мороз, діти не виходять на вулицю).
Як платити за навчання
Завжди до 15 числа місяця
700 крон на місяць
Платіть за змінним символом (VS) - крім харчування
ВС ви отримаєте на від вчителя
Коли батьки не платять або плата за навчання знижена

Батьки не сплачують навчання за дітей, яким до 31.08.2022
виповнилося 5 років
• Якщо дитячий садок не працює більше 5 робочих днів поспіль, плата
за навчання зменшується
Якщо дитячий садок працює, але дитина не відвідує садок (вона
звільнена), плата за навчання оплачується в повному обсязі.
•
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Як оплачувати харчування
Завжди до 15 числа місяця
Ви отримаєте VS від вчителя - інакший чим в оплати за навчання
Депозит 900 чеських крон на місяць, див. Інструкції
Нарахування переплат відбувається двічі на рік або за погодженням з
головою ШЇ

Що платне для дітей, а що ні?
• Ранкова закуска, обід, полуденок, напої протягом дня
• Якщо дитина йде після ранкового перекусу, плата за обід або
полуденок з дитини не стягується.
• Якщо дитина відійде після обіду, плата за полуденок з дитини не
стягується
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Як харчуються наші діти?
Філософія нашого дитячого садка полягає в тому, що дитину не
потрібно змушувати їсти, а потрібно мотивувати та заохочувати.
Батькам завжди корисно знати, як харчується дитина в дитячому
садку, і при необхідності домовитися з вихователем або директором.
Якщо дитина не хоче, щоб на хлібі чи випічці була намазка, сир чи
шинка, вона може видалити це з випічки сама або за допомогою
вчителя.
Якщо дитина не хоче якоїсь частини обіду (гарнір, соус або м'ясо),
кухар заохочує дитину, але не змушує, а дає те, що дитина просить.
Що робити, якщо у моєї дитини алергія і вона повинна приносити
їжу самостійно?
Вручити директору школи довідку від лікаря.
Подати письмову заяву на ім'я директора (форму отримають в
дитсадку).
Узгодьте з директором школи та вчителем точні умови власного
раціону.
Дитині можна давати сухий хліб або випічку
Якщо у батьків є прохання, щоб дитина отримувала тільки сухий

хліб або хліб, воно буде задоволено. Але це прохання йому необхідно
письмово подати класному керівнику. Класні керівники негайно
передадуть письмове звернення керівнику школи.

У вас є питання, пропозиції або ви чимось не задоволені?
Ви можете повідомити свої зауваження та пропозиції особисто або
письмово директору школи: info@msjilovska.cz, за телефоном: 734
101 745
Бажаємо дітям та батькам чудового та щасливого навчального року
2022/2023.
Ми раді бачити вас і працювати з вами.
Бк. Івана Воцеткова, директор

