CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
•
•
•
•

bačkůrky – ne pantofle
hrneček – na pitný režim ve třídě, lahev (např. cyklo) na pobyt venku
pyžamo – vše označené
náhradní oblečení do šatny! (ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláčky, ...) - oblečení
dětem označte! (např. fixou na textil)

• Provozní doba MŠ je od 6:45 hod. do 16:00 hod.
• Děti se scházejí do 8:00 hodin
• NEPŘÍTOMNOST dítěte i jeho NÁVRAT po nepřítomnosti hlaste co nejdříve, nejdéle do
14:00 hodin předchozího dne!
První den nemoci si mohou rodiče oběd vyzvednout v jídelně MŠ.
pevná linka:
mob.:

382 289 107
Jitka Comorková – ředitelka: 723 012 368 WhatsApp, SMS
Iveta Vepřovská – kuchařka: 606 500 132

• Do mateřské školy patří dítě ZCELA ZDRAVÉ. (Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně
veřejného zdraví). Učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout
do MŠ děti s nachlazením, rýmou či jiným infekčním onemocněním. Rodiče jsou povinni
hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
Buďte ohleduplní k ostatním dětem, rodičům i zaměstnancům školy.
• Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví).
• Děti musí ovládat ZÁKLADY SEBEOBSLUHY (svléknout, obléknout se, obout se, najíst se,
uklízet si po sobě hračky …) a HYGIENICKÉ NÁVYKY
• Prosím, nenoste do MŠ bonbony a jiné sladkosti např. k narozeninám. Dáreček pro
kamarády může být samolepka, omalovánka, popř. ovoce apod. Děkujeme za pochopení.
• Platba stravného a školného:
souhlas s inkasem na č. účtu 64 31 55 399/0800 - příkaz zadáván k 15. následujícího
měsíce (např. za září proběhne platba 15. října)
• vratná záloha na sklad ŠJ je 500,-Kč - vybíráme během září buď hotově, nebo můžete
zaslat na účet školy: 643155399/0800; po ukončení docházky dítěte do MŠ zálohu
vracíme v srpnu.

Webové stránky školky: http://www.msostrovec.topstranky.cz

