Vážení rodiče,
chtěla bych Vám tímto předat základní informace k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Jenštejn pro školní rok 2020/2021.
ZAHÁJENÍ PROVOZU: 1. 9. 2020, zařazení nových dětí do tříd najdete na nástěnce
u hlavních vchodů do MŠ. Poslední týden v srpnu Vám zavoláme a budeme Vás informovat
– do jaké třídy je Vaše dítě zařazeno a jakou má značku. (týká se pouze nově přijatých dětí)
DŮLEŽITÉ! Děti, které neměly potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu
v době zápisu, budou mít toto potvrzení v den nástupu do mateřské školy. (formulář
dostupný na webových stránkách)
Provoz mateřské školy je: PO – PÁ 7:00 – 17:00 hod. (v 17 hod. se MŠ zavírá)
Ranní příchod do mateřské školy je: od 7:00 – do 8:15 hod. (platí pro všechny děti)

TELEFONICKÉ SPOJENÍ:
Slůňata a Koťata: 734 748 173
Berušky: 734 748 163
Školní jídelna - výdejna: e- mail: kuchyn@msjenstejn.cz
1) VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ- POLEDNÍ (po“O“) 12:15 – 12:45 hod.
- ODPOLEDNÍ 14:30 – 16:55 (17:00) hod.
V šatně každé třídy je sešit, prosím, zapisujte tam nepřítomnost dítěte, odchody dítěte po
obědě, či zda vyzvedává dítě někdo jiný, uvedený ve Vašich dokumentech.
Přečtěte si „Školní řád“ (během září), dále sledujte aktuality na nástěnkách tříd a na
webových stránkách.

2)

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Děti omlouvejte nejlépe předem u třídní učitelky, pokud nastane situace náhlé nepřítomnosti,
můžete dítě omluvit telefonicky, sms nebo na mail školní kuchyně – výdejny.
Děti s povinnou předškolní docházkou – nepřítomnost se zapisuje do „Omluvných listů“, kde
se uvede datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodičů.

3)

PLATBY

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 – prosíme,
uhraďte převodem k 10. dni na daný měsíc na účet školy: 3286594329/0800
s textem pro příjemce ve
dítěte.
 STRAVNÉ: přihlášku a podrobné informace dostanete v den nástupu do školky
číslo účtu: 19-3286594329/0800.

 KLUB RODIČŮ: číslo účtu : 7775559995/5500 z příspěvku rodičů se hradí divadla,
výlety, drobné dárky, Mikuláš, apod. Platba je na účet Klubu rodičů, celková částka
za rok je 1400,- Kč, schvaluje se na schůzce s rodiči začátkem září, datum bude
upřesněn.

4) ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD: všechny třídy jsou heterogenní, na toto seskupení dětí
je sestaven i školní vzdělávací program v souladu s RVP předškolního vzdělávání.
5) ADAPTACE DĚTÍ: každé dítě, které nastoupí do mateřské školy, vyžaduje zvláštní
pozornost, zvláště pokud nikdy nebylo bez rodičů. Proto se snažíme reagovat citlivě a
hledat každému vlastní cestičku, akceptovat jeho vlastní čas a Vás rodiče tímto
prosíme o velkou trpělivost, komunikaci a vzájemnou spolupráci. Prosíme, rezervujte
si čas a dejte dětem čas, který potřebují.

CO DOPORUČUJEME PRO SNAŽŠÍ ADAPTACI:
 Vyzkoušet si dobu ranního loučení, někdy se vyplatí být stručnější, ale rozhodně si
tento RITUÁL užít a nevynechávat. Informujte dítě, kdo a kdy pro něj přijde. Mluvte
klidně a srozumitelně, tak podpoříte důvěru svého dítěte. Svůj slib dodržte, dítě musí
mít jistotu, že se na Vás může spolehnout.
 Neopouštějte své dítě ve spěchu, nezapomeňte na pusu. Nikdy neopouštějte dítě
tajně, vždy ho předávejte osobně třídní učitelce.
 Připomínejte dítěti, že jste rádi, že už je velké a chodí do školky a něčemu novému se
naučí.
 Počítejte s tím, že se objeví nějaká ta slzička. Není třeba propadat panice, není to
známka neštěstí, ale reakce nezralé nervové soustavy, která se vyrovnává s novou
situací.
 Mluvte s dítětem o tom, co ve školce dělá, jaké to tam je, pokud máte nějaké
kamarády, kteří již do školky chodí, povídejte si společně, může Vám pomoci i
obrázková knížka…
 Je dobré, když je dítě zvyklé na podobný průběh dne, jako je ve školce. Například
svačit dopoledne i odpoledne, k obědu polévku a hlavní jídlo, chodit ven. Se
stravováním a jídelníčkem Vás budeme seznamovat průběžně. Pokud řešíte problém
s jídlem se svým dítětem již nyní, dá se předpokládat, že se objeví i ve školce, prosím
informujte své učitelky během prvních dnů, abychom sladili vzájemně „stravovací
zvyklosti“. Základní princip je, že dítě do jídla nenutíme, ale hledáme pro něj vhodnou
motivaci, aby ochutnalo. Strava v MŠ podléhá přísným kontrolám. Složení jídelníčku
pro děti určuje spotřební koš, kde je v procentech vyjádřeno zastoupení všech
důležitých složek stravy.
 Veďte dítě k samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, jídle. Na oblečení dejte dítěti
věci, které má rádo, zná je a obléká se jednoduše. Děti by neměly nosit hračky z
domova, ale pokud to pomůže s adaptací, bude to dětem umožněno. Udělejte si
jasno v tom, jak prožíváte danou situaci Vy. Děti jsou citlivé. Pokud se zbavíte úzkosti
Vy, zbavíte úzkosti i své dítě. Můžete se domluvit, že dítě bude vodit do školky ten
rodič, který má s odloučením menší problém.

 Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku.
 Pokud máte možnost postupné adaptace – první den třeba jen hodinu, další dny
dobu navyšovat, dopřejte to svému dítěti. (vše je individuální a o domluvě) Aby dítě
zvládlo celodenní pobyt v mateřské škole i s odpočíváním, je důležité zvládnout pobyt
dopolední.

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ UMĚT PŘI NÁSTUPU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA - samo si dojít na toaletu (samozřejmě občas
se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC - v těchto
případech rádi pomůžeme) - umýt si ruce, utřít si je do ručníku - vysmrkat se a
používat kapesník.
 SEBEOBSLUHA - obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka pomůže
zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě
mělo být schopno poznat své věci. - najíst se lžící (starší děti příborem) a pít ze
skleničky a hrníčku - uklidit své věci, hračky - nová jídla alespoň ochutnávat.
 KOMUNIKACE - znát své jméno, vědět a poznat svou značku ve školce - respektovat
a reagovat na pokyn dospělého - akceptovat režim činností v předškolním vzdělávání
(příchod, přímá pedagogická činnost, vycházky, pobyt na zahradě, odpočinek) ochotně chodit za ruku - základní společenské návyky (umět pozdravit, poděkovat,
odpovědět na otázku, vyjádřit potřebu) - komunikovat s okolím - postupně se
zapojovat do hry s vrstevníky.

CO POTŘEBUJETE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
Bačkory s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i sandály na
suchý zip.
Oblečení do třídy: tepláky (legíny), tričko + náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky.
Oblečení na ven: zpravidla tepláky, mikina, bunda, čepice…oblečení, u kterého vám nebude
vadit, že se případně ušpiní. Čisté, na cestu domů si můžete nechat v šatně s náhradním
oblečením. K pobytu venku nám brání pouze špatné rozptylové podmínky a extrémní teploty.
Na odpočinek: pyžamo (nedávejte dětem hračky z domova, které jsou často malých rozměrů
a z důvodu bezpečnosti nejsou vhodné. Děti chodí během odpočinku na toaletu, je tedy
dobré, když si pyžamo umí samostatně obléknout, a to nebývá jednoduché s jednodílnými
overaly na patentky a knoflíky. Každý týden nebo dle potřeby, si pyžamko děti odnáší domů
na vyprání.
Dítě v mateřské škole by již nemělo nosit pleny. Ani být zvyklé na dudlík a mléko z lahve.

Pokud budete do mateřské školy nastupovat později než 1. 9. 2020, sdělte nám tuto
informaci na e-mail: kuchyn@msjenstejn.cz nebo telefonicky.

Těšíme se nejen na Vaše děti i na spolupráci s Vámi. Rádi bychom naplnili hlavní poslání
naší mateřské školy a tím je především spokojené a šťastné dítě.
Petra Holíková, ředitelka školy a
kolektiv MŠ Jenštejn

