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Školní vzdělávací program „Leť broučku, leť, objevuj a poznávej s námi
svět.“ (k nahlédnutí v obou budovách MŠ)
Školní řád a řád školní kuchyně - (k nahlédnutí v obou budovách MŠ)
Práva a povinnosti – škola, zákonný zástupce, děti (ve školním řádu)
Provozní a organizační podmínky
Děti přijímáme v době od 7:00 do 8:00 hod. (tak, aby děti byly nejpozději v
8:00 hod. ve svých třídách).
Od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. se budova mateřské školy
z bezpečnostních a organizačních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě
zákonných zástupců s pedagogy se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti,
které chodí domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci od 12:00 do
12:30 hod., děti s celodenní docházkou od 15:00 hod. do 17:00 hod. Po
předchozí dohodě zákonného zástupce s pedagogem lze vyzvednout dítě i v
jinou dobu, ne však po 17:00 hod.
Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat
paní učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci
za děti zodpovídají až do předání dítěte paní učitelce.
Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
Děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před
7:00 hod.
Děti smí vyzvedávat z mateřské školy pouze zákonní zástupci dětí a osoby
jimi pověřené – formulář „Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ
jinou osobou“.
Zákonní zástupci si pro děti chodí až do třídy nebo na školní zahradu a
pak už za ně nesou plnou zodpovědnost sami.
Na schodišti ke třídám (stará budova) jsou zákonní zástupci povinni
přezouvat se (nebo používat návleky).
V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno volné pobíhání a vstup psům. Školní
zahrada je určena pouze dětem přijatých do mateřské školy pod
dohledem pedagogických pracovníků.
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo do mateřské
školy zdravé.
Omlouvání dětí:
osobně
telefonicky (nejlépe SMS)
e-mailem
písemně do omluvného sešitu (v šatnách)

 Stravné + školné
 36,- Kč I. kategorie, 40,- Kč II. kategorie (děti s odkladem školní
docházky) - stravné
 1000,- Kč/měsíc/dítě - školné

 vhodné a pohodlné oblečení do MŠ, vhodné a pohodlné převlečení na
pobyt venku, náhradní oblečení, označení věcí
 vlastní hračky do mateřské školy nepatří (bezpečnost a ochrana zdraví),
tolerujeme čistou, nepoškozenou plyšovou hračku
 sladkosti – pouze při narozeninách a svátcích (měkké bonbóny)
 nabídka kroužků
taneční kroužek – agentura Andělky
kroužek Angličtina pro nejmenší
keramický kroužek
kroužek hry na flétnu
kroužek Šikula (výtvarný kroužek)
(zápis do kroužků do 20.9.)
 další aktivity
předplavecký kurz pro předškolní děti
zimní školka v přírodě
letní školka v přírodě
 logopedie
 Projekty
Škola plná zdraví se zeleninou Bonduelle
Malý zahradník
Kola pro Afriku
Prima Vizus – na zraku dětí nám záleží (preventivní screeningové
vyšetření zraku předškolních dětí)

Zahájení školního roku - pondělí 03.09.2018
V šatních policích budou připraveny cedulky se značkami. Po příchodu do
školky si děti vyberou svou značku a po převlečení prosíme odevzdat cedulku se
značkou na třídě paní učitelce. Dětem, které už do školky chodily, zůstávají
značky z loňského školního roku.
Zařazení dětí do tříd (přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2018/2019) najdete na webových stránkách MŠ Mratín v sekci Naše třídy pod
registračními čísly přidělenými u zápisu k předškolnímu vzdělávání.

