Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, Paskov, 73921, IČ: 75026279

Informace pro rodiče nově přijímaných dětí
Provoz MŠ Paskov- 6.00
ORGANIZACE v MŠ
6.00 – 800
830- 900
910- 930
930 -945
945 -1115
1130 -1215
1215 -1415
1415-14.30
1430 -1700

-17.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové
aktivity,
Pohybové aktivity, průběžná svačina 715 - 910
Řízené aktivity tzv. práce v centrech pod vedením pedagogických zaměstnanců
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku
Pobyt dětí venku I. II. do 11. 30 III. IV. V. VI.
Oběd a osobní hygiena dětí
Spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi a klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku.
Společná svačina
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky popř. na zahradě mateřské školy

Mateřská škola se uzamyká v 8.00 ráno.
Kontakt: 734 204 923 - školní jídelna, odhlašování obědů a docházky dětí – p. Šafnerová Jana ( informace o absenci bude předána učitelce
na třídě)
776 240 111 ředitelka, (v době výuky u dětí není možný telef. kontakt)
739 562 332 zástupce ředitelky, (v době výuky u dětí není možný telef. kontakt)
604 583 791 třída Maková panenka
www. mspaskov.cz internetové stránky MŠ Paskov; datová schránka MŠ f b 7 k w v p
Práva rodičů :
1. Rodiče,(zákonní zástupci)mají právo na informace o dítěti
2. Rodiče jsou včas informováni o akcích a dění v MŠ (na nástěnce v šatně dětí, venku na informační tabuli, popř. písemně)
Povinnosti rodičů :
1. Zajistit, aby dítě s povinným předškolním vzděláváním docházelo do MŠ pravidelně a včas v rozsahu 20 hodin týdně. Jeho nepřítomnost je
zákonný zástupce povinen omluvit nejpozději do 72 hod. písemným, telefonickým vzkazem. Absence se zaznamenává na „Omluvný list“
2. Podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení lékaře, že dítě bylo řádně očkované (nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním)
3. Podat informace o změně zdravotního stavu dítěte, předávat do MŠ dítě zdravé.
4. V případě vyjímečnného vyzvednutí dítěte z MŠ osobou, která není zmocněna zákonným zástupcem k převzetí dítěte v Evidenčním listu, je
nutné vyplnit dodatečné zmocnění předem u učitelky ve třídě. Z bezpečnostních důvodů nestačí telefonické zmocnění.
5. Včas oznámit změny tel. čísel, adresy, změny zdravotní pojišťovny
6. Neprodleně omluvit nepřítomnost dítěte a sdělit důvod nepřítomnosti
7. Respektovat dohodu mezi rodinou a školou
6. Ve stanoveném termínu, k 3. dni v příslušném měsíci, poukázat na číslo účtu 2601751634/2010 FIO BANKA trvalým příkazem 500 Kč
na úplatu za předškolní vzdělávání /školné/ - podrobné informace u vedoucí ŠJ
7. Zřídit souhlas s inkasem, kde max. povolený limit bude Vámi stanoven na 800 Kč pro jedno dítě. Stravné se inkasuje
15. den příslušného měsíce na účet 2000521745/2010 podrobné informace u vedoucí ŠJ
Doporučení rodičům: sjednat si úrazové pojištění pro dítě
Adaptační pátky: pro nově přijaté děti organizujeme v měsíci červnu tzv. adaptační pátky, kdy se děti seznamují s prostředím mateřské školy. Vždy v pátek
od 15.00 do 16. 00 si mohou děti v určené třídě spolu s rodiči pohrát, poznat nové kamarády. Učitelky rodičům poskytnou odpovědi na jejich dotazy
Z důvodu mimořádného opatření vlády COVID 19 se adaptační pátky letos neuskuteční..
Podrobné informace o provozu MŠ čtěte ve Školním řádu (nástěnka v šatně dětí, www stránky školy)
Stravován :
Denně od 7.15 pitný režim .
Pokud přichází dítě do mateřské školy brzy ráno, může si přinést malou snídani s sebou. Svačina je dětem podávána průběžně dle jejich zájmu a potřeb od 715-900
Oběd se podává od 1130- do 1200
Odpolední svačina se podává od 14150
Cena celodenní stravy: 33,- , 34,- Kč předškoláci (vyhrazujeme si právo změny dle vzrůstajících cen potravin)
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit nejpozději den předem u vedoucí školní jídelny do 12 hodin
p. Janě Šafnerové na tel. čísle 734 204 923,
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů
Od 11 50 do 1230 (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence nebude poplatek za obědy zrušen automaticky.
V případě neodhlášené stravy je rodičům účtovaná strava nedotovaná ( 54.- Kč na 1 den) a mohou si oběd vyzvednout.
Školné-Úplata za předškolní vzdělávání
Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - ( 12 měsíců) : 0,-Kč
Dítě s celodenní docházkou platí za měsíc: 500,-Kč (Vyhrazujeme si právo změny po dohodě se zřizovatelem)
Připravte dětem před nástupem do MŠ :
1. Oblečení pro pobyt v místnosti - v čem rádo chodí
2. Papučky uzavřené a podepsané
3.
Náhradní oblečenít do pytlíku v šatně dětí
4. Pyžámko s poutkem na zavěšení, pokud dítě bude spát v MŠ .
5. Ekoláhev AQUA, zajišťující hygienický pitný režim (bude předáno dítěti v MŠ v den nástupu-hradí rodiče cca 250,- Kč)
6.
Bezpečnostní přilbu na zahradu MŠ- k jízdě na odrážedlech, koloběžkách, kolech
7. Děti si přinesou nepromokavou plenu (igelit) na lehátko
8. Podepsaná pláštěnka a gumové boty budou v MŠ uloženy po celý školní rok. (Děti je budou používat při pobytu venku a na zahradě za každého počasí).
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti.
2. Dosažení věku dítěte 6 + 5 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku (povinné předškolní vzdělávání)
3.
Děti, které v příslušném školním roce dovrší 4 let věku (tzn. do 31. 8. )
4.
Děti, které v příslušném školním roce dovrší 3 let věku (tzn. do 31. 8. )
5.
Děti mladší 3 let
6.
Děti z jiných spádových oblastí.
7.
Dítě může být přijeto k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ místo a nebude překročena kapacita MŠ.

