TŘÍDA KOŤAT
INFORMAČNÍ LETÁČEK
UČITELKY:
E-MAIL:
WEB:
TEL. DO TŘÍDY KOŤAT:

RADMILA ZBUZKOVÁ, BLANKA LEJTNAROVÁ
kotata@mstovarni.cz
pro omluvy, zprávy, konzultace
www.mstovarni.cz
oddělení Zprávičky/Koťata
721 988 569
(hovory 12.30-12.45, jinak sms – omluvenky, zprávy)

DŮLEŽITÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE:.-------------------------------------------------------------------- Povinné předškolní vzdělávání – PŘEDŠKOLÁCI příchod do školky v 8.00 hodin, každá
nepřítomnost musí být zapsána do omluvného listu – sami si ho hlídejte a vyžádejte u
učitelky! Předškoláci mají vždy činnosti a akce navíc, chodí na delší ekovycházky
(sledujte nástěnky), a ve třídě svou školní krabici s pomůckami, desky a sešit (zajistí
MŠ).
 Pročtěte prosím důkladně ŠKOLNÍ ŘÁD
 Ranní příchod –nejpozději do 8.15h.Provoz školy je do 16.30 hodin, poté se škola
zakóduje. Přijďte včas tak, abyste do této doby stihli opustit areál MŠ, i prostor na
parkování (po této době zde nenechávejte svá auta)
 SLEDUJTE web školy, hlavní nástěnky a nástěnku u naší třídy (na chyby neváhejte
upozornit….stane se….)
 ZABEZPEČENÍ ŠKOLY- do budovy se dostanete na otisk prstu. Ráno do 8.30h, poté
12.15-12.30h, odpoledne od 14.30h. Časy dodržujte, mimo stanovené časy Váš otisk
nefunguje!! V jiný čas zvoňte a setrvejte obličejem u kamery, jinak nebudete vpuštěni.
 Pokud jsme s dětmi na ZAHRADĚ, hlavní vstupní dveře jsou uzamčeny, projděte vrátky
bokem na zahradu a pro své věci se dostanete bočními dveřmi ze zahrady.
 ODHLAŠUJTE si vždy VČAS obědy, odhlášky si zálohujte pro případ reklamace.
 Informace o STRAVNÉM – vedoucí stravování p.Kvasničková – hospodářská budova
 Platby za kulturní akce – informace p.zástupkyně Jitka Mužíková
 Pokud nám můžete a chcete nabídnout POMOC (fyzickou, finanční nebo materiální)
,dejte nám vědět Váš záměr ve třídě nebo p. ředitelce. Vždy rádi uvítáme i podněty na
zlepšení – organizace, budova, zaměstnanci, vybavení,…cokoli….Náměty ve třídě nebo
anonymně schránka důvěry u hlavních nástěnek.

DŮLEŽITÉ TŘÍDNÍ INFORMACE:.-------------------------------------------------------------------------------- Ráno pevně domluvte se svým dítětem DOBU VYZVEDNUTÍ. Vaše opakované příchody
pro dítě (které si „nestihlo“ pohrát) nejsou přípustné. Okamžikem Vašeho příchodu do
třídy nebo na zahradu Vám učitelka předá dítě a ihned odcházíte do šaten. Z důvodu
přehledu o dětech a bezpečnosti. K setrvání a pohrání rodičů s dětmi ve školce slouží
Dny otevřených dveří, k delším rozhovorům s učitelkou konzultační dny nebo mail.
 Odchod dítěte PO OBĚDĚ zapište do sešitu ve třídě vpravo za dveřmi. Těmto dětem
bude přichystána a zabalena odpolední svačina domů.
 Po NEMOCI infekčního nebo virového charakteru doneste prosím potvrzení od lékaře, že
dítě smí do školky od data…. Nepřítomnosti a potvrzení zdravotního stavu dítěte z jiných
zdravotních indispozic se zapisují do ranního filtru ve třídě. =Jediná naše i Vaše obrana
proti námitkám ostatních rodičů. Do školky patří pouze zdravé děti, léky a masti



















nepodáváme. V závažných případech nutnosti podání léku informujte paní ředitelku
k sepsání smlouvy.
PODEPISUJTE věci, oblečení ve skříňkách rovnejte dle jednotného doporučení, viz.
obrázek v šatně, pro lepší orientaci všech. Pláštěnky sušíme na chodbě, prosíme uložte
je suché dětem zpět do skříněk.
Do školky NENOSÍME žádné jídlo, sladkosti, žvýkačky, pití, šperky, vlastní hračky,
LÉKY, LÉČIVA nebo nebezpečné předměty. Kontrolujte prosím dětem obsah kapes a
batohů!....jsou to důmyslní pašeráci 
Více slavíme NAROZENINY – máme své rituály a děti mohou v tento den rozdat
ostatním zdravý pamlsek. Na SVÁTEK myslíme, popřejeme si, ale už nenosíme nic.
Ve školce POTŘEBUJEME do třídy:
o cvičební úbor (tričko a kraťasy)
o plastový hrnek na vodu - vše podepsané
o ZÁŘÍ A ÚNOR- prosíme donést 2 balení (myšleno 2x100ks) kapesníčků na
smrkání. Děkujeme
ZOUBKY si čistíme po obědě – jen vodou a kartáčkem (dodán MŠ)
V PÁTEK si nosíme domů pyžamo a obrázky. Větší výkresy domů až na konci roku.
FOTOGRAFIE -Vždy na konci každého měsíce si stáhněte z webu/Zprávičky fotky z dění
ve třídě, ke stažení jsou vždy po dobu 14 dní na úschovně.
Jak děti prakticky OBLÉKNOUT do školky ? – možná pomůže článek na webu/Motýlek
Neváhejte se na nás obrátit v případě jakéhokoliv PROBLÉMU – lze osobně, mailem,
nebo smluvenou konzultací. Záležitosti, které děti mohou trápit, nemusíme vědět nebo
přímo vidět. Vám se spíše svěří. A zase některé věci mohou vyznít z podání Vašich dětí
jinak, než ve skutečnosti jsou. Neprodleně nás kontaktujte.
Třídní schůzky budou 16.9. 2019 od 15.30 hodin
Mikulášské vystoupení pro seniory – 10 vybraných dětí - 4.12.2019
Mikulášské vystoupení pro rodiče – všechny děti v naší třídě – 5.12.2019 od 15.30 h
Mikulášské vystoupení – donést oblečení:
o černé legíny a ponožky
o černé nebo červené triko s dlouhým rukávem
o černé silonky na čertí ocásek
EKOúkoly -5x do roka v mezipatře školy. S dítětem dojít, splnit úkol a donést výsledek do
třídy, která úkol daný měsíc vyhlásila. Získáte odměnu.

+OTÁZKY RODIČŮ , diskuze

VÍTEJTE U KOŤAT

