OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ
Vážení rodiče, milé děti!
Vítáme vás v naší mateřské škole.
Pro některé z vás je nástup do MŠ jedním ze zásadních kroků v životě. Rádi
bychom, aby toto období bylo pro všechny klidné, vstřícné, plné porozumění
a vzájemné tolerance.
Abychom vám zpočátku usnadnili orientaci v novém prostředí i chodu MŠ,
předkládáme vám obecné požadavky, co bude vaše dítě potřebovat pro optimální
a pohodový pobyt v MŠ:












Bačkory s pevnou patou (ne pantofle)
Pohodlné oblečení do MŠ a pobyt venku, včetně obuvi přizpůsobené ročnímu
období. Pobyt venku probíhá i při zhoršeném počasí (např. déšť)
Náhradní oblečení, včetně spodního prádla
Pyžamo - v pondělí čisté, v pátek odnést k vyprání
Zubní kartáček a kelímek – předškoláci
Hřeben, popř. kartáč na vlasy - nejlépe s kroužkem na zavěšení
Hrnek (ne plastový, přiměřené velikosti) - děti mají během celého dne
zabezpečen pitný režim
Pouzdra pro ukládání korekčních pomůcek (brýle, sluchadla) např. v době
odpočinku
Papírové kapesníky
Sada trojhranných pastelek (12 ks) + ořezávátko v pouzdře - předškoláci
Dle vlastního uvážení toaletní papír, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo

Žádáme vás o řádné označení všech věcí.
MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do MŠ
nenosily zlaté řetízky či jiné šperky, protože při hře a jiných činnostech dětí může dojít
k poškození, ztrátě, či úrazu. Mimo vyhlášený DEN HRAČEK (1den v měsíci) je zakázáno
nosit do MŠ hračky s výjimkou malé plyšové hračky. MŠ nezodpovídá ani za předměty, které
si děti donesou z domova. Nedávejte dětem nevhodné a nebezpečné předměty a hračky.
Na základě právních a hygienických předpisů je možné výjimečně přijmout potraviny
pouze s vědomím vedoucí školní jídelny.
Podrobné informace budete mít průběžně k dispozici prostřednictvím osobního
kontaktu s pedagogy, na webových stránkách, nástěnkách a ve Školním řádu. Rovněž máte
možnost po celý školní rok využívat individuálních konzultací s třídními učitelkami (viz
informace na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd).
V průběhu září proběhnou třídní schůzky.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
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