Schůzka s rodiči MŠ 8.9. 2016
Přivítání rodičů, představení p.ředitelky a paní učitelek





Organizace školky
známé informace viz web www.zsamsslapy.wbs.cz a nástěnka ve škole
a ve vestibulu. Na našich stránkách najdete v aktualitách plánované akce, školní řád, vnitřní
režim, platbu školky, směrnici o úplatě… vyzvedávání dětí - formulář, fotogalerie a další.
Informace o akcích budou zasílány rodičům také e-mailem - hlašte prosím změny e-mailu
na který chcete zprávy posílat.
Stavba tělocvičny
nevstupovat na staveniště, dbát na bezpečnost v okolí školy
Seznámení se Školním řádem MŠ – celý na webových stránkách
Příchod do 8.hodin
Předávání dětí – ranní filtr, rodiče předávají osobně své děti – děti, které opakovaně budou
navštěvovat školku s rýmou či kašlem nebudou přijaty!!! Dětem nesmíme podávat žádné léky
kapky, sirupy. Při předávání dítěte cizí osobě nebo osobě mladší 18 let je nutno, aby tato
měla písemné pověření od zástupců dítěte – možné vytisknout z webu či u vedoucí učitelky.
Bez tohoto pověření nebude dítě vydáno.
Děti si do školky nenosí cenné věci, drahé hračky a hračky nebezpečné – zbraně atd.
Omlouvání dětí – známou nepřítomnost oznámit předem, není-li známá - oznámit
telefonicky do 8 hodin – automaticky bude odhlášen oběd. MŠ 702081004, ŠJ 222352141.
Praní ručníků – na konci každého týdne, rodiče se střídají – seznam visí v koupelnách
jednotlivých tříd.
Otvírání vchodových skleněných dveří – děti nesmí – dojdou pro dospělou osobu, rodiče
otvírají jen rodičům, které znají

Tel.číslo do mateřské školy: 702 081 004
sms zprávu.

– je možné volat od 6.30-16.30 nebo použít

 Prosíme rodiče o kontrolu, zda mají děti podepsané oblečení, boty i bačkory. Doplňte
holínky a pláštěnky.
 Děti ve Vlaštovičkách si nečistí po obědě zuby, u Soviček pouze předškoláci – po návštěvě
dentální hygienistky pro správný nácvik čištění.

 Plánované akce školky:
ZÁŘÍ
23.9.
27.9.
3.10.

Indiánská stezka
Prima vizus - vyšetření očí pro zájemce
Dentální hygienistka u nás ve školce

ŘÍJEN
14.10.

Loutkové představení Jak šel Kozlík do světa

dle počasí
21.10. od 16.30
27.10.

Zamykání řeky
PODZIMNÍ SLAVNOST NA ZÁMKU-soutěž o nejmagičtější dýni,
hry a zábava – chystejte dýně:)
Divadelní představení v MŠ Korkyně

LISTOPAD
termín upřesníme Fotografování ve školce – kalendář, portréty
11.11.
Oslava svátku Sv. Martina
29.11.
Výlet – muzeum betlémů na Karlštejně s dílnou
PROSINEC
5.12.
13.12.
16.12.

Mikuláš ve školce
Vánoční setkání s rodiči od 16.30
Vánoce pro seniory – od 10.00

Práce s keramickou hlínou - každý měsíc od října
Další akce budeme průběžně doplňovat. Budeme rádi za každý tip na akci nebo výlet, který jste
objevili nebo nám můžete předvést něco ze svého zaměstnání nebo nějaké domácí zvířátko
V druhém pololetí pak čeká vaše děti tradiční KARNEVAL, předškoláky PLAVÁNÍ – podle zájmu
a možností, kurz Hravého lyžování, Malá technická univerzita, výlety po okolí i za kulturou,
divadla, letecký den, výlet na zámek Berchtold, výlet do Vlašimi – parazoo, program v ekocentru,
zámecká zahrada a další.
 Platba školky – 450,- za měsíc, první platba od září do prosince a další za leden až červen,
platby převodem z účtu. Předškoláci MŠ neplatí, děti s odkladem platí.
 Pracujeme s dětmi podle našeho ŠVP – vyvěšen u nástěnky, máme týdenní bloky, které jsou
zaměřeny na dané roční období a celkový rozvoj dítěte
- třídy jsou rozděleny podle věku a program i režim dne je přizpůsobený věku dětí
S dětmi denně procvičujeme:
- sociální dovednosti – soužití v kolektivu, komunikace, pravidla skupiny, aby se děti u nás cítily
bezpečně a hlavně v pohodě a v klidu, důležitý je pro nás celkový rozvoj dětí
- jemnou motoriku – modelína, vyšívání, stavebnice Laq, magnetické stavebnice, malování, kreslení,
stříhání, navlékání, skládání.... + grafomotorické a pracovní listy – více u předškoláků
- hrubou motoriku – zdravotní cvičení, cvičení s nářadím, pohybové hry, vycházky do okolí –
střídáme různá místa – zahrádka, hřiště, les, louka, řeka....
- předčtenářské dovednosti – denním čtením a seznamováním s knihami, hry s písmeny, hry na
sluchové rozlišování hlásek...
- řeč – denně procvičujeme řeč při básničkách, písničkách, rytmických cvičení ale velmi často
je potřeba individuálního přístupu logopeda a poté spolupráce s rodiči – Mníšek, Jílové – nutné
před vstupem do školy !!! Jinak mají děti zbytečně problémy v základní škole
- s předškoláky využíváme grafomotorický sešit - seznámení rodičů s pracovním sešitem,
s pohybovými cvičeními, s cvičeními na rozvoj řeči, sluchu, zraku, prostorové orientace, jemné
motoriky

Prosíme rodiče, aby své děti opravovali a pomáhali nám vytvořit návyk správného
držení tužky, ale i příboru a správného sezení .
Děti v MŠ mají:
- dětská portfolia - u Soviček práce dětí vystavujeme nebo mají své šanony, kam můžete kdykoliv
nahlédnout, jak se vašim dětem daří, budou tam i nevyplněné listy dětí, které budou chybět, malé
děti si nosí práce většinou domů
Rodiče mají možnost:
- využít služeb p. Staňkové, speciální pedagožky, která nabízí testy školní zralosti, pomoc
s nápravami grafomotoriky a další, tel.č.na webu
Prosíme rodiče o omezení nošení sladkostí do školky
- oslavy narozenin – buchta, muffiny, dortík, ovoce, sušené ovoce, kvalitní čokoláda,...

 Celoročně se věnujeme EVVO – třídíme odpad, na schodišti je umístěn kontejner na drobné
el.zařízení – baterie, žárovky…, účastníme se ekologických akcí, v zimě přikrmujeme drobné
přezimující ptactvo, čistíme okolí (studánka, les), pozorujeme na jaře ve školce líhnutí
motýlů, tvoříme s přírodním materiálem a trávíme hodně času s dětmi v přírodě, kde děti
přirozeně trénují obratnost, jemnou motoriku, fantazii....

 Kroužky –

angličtina – jazyková škola Lundonia – středa od 14.00-14.45

keramika –čtvrtek 15.00-16.00
Nabídka – Hravé lyžování – každý se přihlašuje sám na webu hravého lyžování, plavání,
fotografování
 Sponzorský fond školky – přes sponzorské smlouvy můžete podpořit naši školku.
O fond se stará účetní naší školy– využití: pomůcky navíc, materiál – lepší barvy, kvalitní
pastelky, keramická hlína, hračky na Vánoce, doplatky za akce – divadla, autobus, dárky
na Mikuláše, Vánoce a Velikonoce



Děkujeme všem, co již přispěli - pořídili jsme - koberce, CD přehrávač, magnetickou tabuli,
sadu na líhnutí motýlů, keramickou hlínu, dostali jsme kvalitní foťák, dělící stěnu, nádoby
na vodu, od pana Chotta máme sponzorsky domeček pro děti na hraní na zahrádce...
Tímto vám všem velice děkujeme za podporu a pomoc!!!



Další možnosti podpory školky:
rádi bychom vyměnili starou velkou televizi za menší plochou na stěnu s DVD – využíváme na
občasné krátké pohádky či výukové materiály, koberec se silnicí do herny k Sovičkám,
žíněnka pod horolezeckou stěnu, kouzelný písek, rozšíření stavebnic, molitanová křesla pro
děti



Možnosti logopedické péče
– Mníšek pod Brdy tel. 724957578, Jílové u Prahy – Mgr. Eva Šedivková, Mgr. Kučerová –
602430660 . Je třeba mít doporučení dětského lékaře.
Doporučujeme děti už od 4 let, aby rodiče konzultovali s logopedem, v předškolním věku je
pozdě – v ZŠ se projeví problémy při psaní, čtení.

 Velice zajímavý web – Katka Králová www.nevychova.cz – i pro děti mladší 3 let.
 Evidenční listy – prosíme o kontrolu telefonních čísel a vyzvedávání, aktuálních e-mailových
adres, změn ve zdravotním stavu dítěte – např.alergie. V případě alergie – potřeby podání
léků prosíme o žádost písemně a doložení užívání léků s potvrzením od lékaře
Prosíme o kapesníky do MŠ a papíry na kreslení.
Děkuji všem, kteří přišli na naši společnou schůzku a všem, kteří nabídli pomoc na
stanovištích Indiánské stezky a těším se na další spolupráci.
Magdalena Kupková, vedoucí uč. MŠ

