Pro rodiče nově přijatých dětí – naše dobře míněné rady a informace 
Při nástupu do MŠ:
Ve třídě má dítě na sobě: tričko s krátkým rukávem, ponožky, děvčata sukýnku, kraťasy,
chlapci trenýrky, popř. jiné pohodlné oblečení bez nároků na
úpravu.
Pevnou obuv – bačkůrky (pata, špička), nikoli pantofle či
gumové boty crocs
Do třídy dejte dětem zástěrku na VV – nejlépe větší triko, které se lehce oblékne přes hlavu.
Do šatny: náhradní věci ve skříňce
2x ponožky
1x tričko
1x tepláky nebo punčocháče
1x spodní prádlo
Na pobyt venku: tepláky (jiné než do třídy), mikina, ap. - podle aktuálního počasí.
Na zahradě se může dítě zmazat, přizpůsobte k tomu oblečení.
VŠE DĚTEM PODEPIŠTE – je to nutné!!!
Co má dítě umět: dítě má z domova zvládnuty hygienické a kulturní návyky (samostatnost při oblékání
přiměřená věku dítěte, svlékání, mytí, utírání, stolování, udržování čistoty při stolování, umí jíst správně lžící,
udržovat osobní hygienu – např. používat kapesník, vysmrkat se).
Naučte dítě jeho jméno a příjmení, během prvních dnů jeho značku v MŠ.
Rodiče jsou odpovědni za to, že dítě do MŠ přivádějí zdravé. Při podezření na onemocnění je p. učitelka povinna
vrátit dítě průvodci s doporučením na ošetřujícího lékaře. Dítě předávejte ráno paní učitelce osobně.
Telefonní kontakty: Mikulovická 337 – (původní budova MŠ) - omluva dětí u paní učitelky- tel. 286856384
Mikulovická 337 – odhlašování obědů u p. Novotné –tel. 607021639
Mikulovická – budova v zahradě MŠ (Broučci) - omluva dětí u paní učitelky –
- tel. 723602333
Mikulovická – budova v zahradě MŠ (Broučci) – odhlašování obědů u p. Novotné –
- tel. 607021639
Vinořské náměstí, Prachovická, Mikulovická (Včeličky)
- odhlašování obědů u p. Duškové – tel. 286851074
Vinořské náměstí – omluva dětí u paní učitelky – tel. - 602885266
Prachovická
– omluva dětí u paní učitelky – tel. 286028246 – tř. Sovičky
– omluva dětí u paní učitelky – tel. 286028244 – tř. Veverky
Mikulovická – omluva dětí u p. uč.– tel. 606826145 – tř. Včeličky
Veškeré informace týkající se platby školného a stravného obdržíte písemně při nástupu do MŠ. Platba
školného bude probíhat zadáním trvalého příkazu, kdy 15. září uhradíte příkazem částku za celý školní
rok – tj. 5.000,-Kč. Při předčasném ukončení docházky dítěte do MŠ Vám bude navrácena částka podle
dne ukončení docházky dítěte. Za předškolní děti a děti s OŠD se školné nehradí. Stravné se platí formou
inkasa – mladší děti - 42,- Kč/den, děti s odloženou školní docházkou – 45,- Kč. Bližší informace obdržíte
v září ve třídě u paní učitelky nebo u vedoucí školní jídelny.
INFORMACE K ZAHÁJENÍ – 1. září 2020
První 3 dny jsou pro děti určeny na zvykání. Doporučujeme využít. Dítě přiveďte ráno, dostane dopolední
svačinku, kterou nehradíte a přijďte si pro ně v 10.00 hod.. Od 4. dne se platba za stravování hradí, můžete
prodloužit pobyt dítěte do oběda a odpolední svačinku dostane dítě domů. Informujte se u paní učitelky, jak dítě
zvykání zvládá, ochotně Vám poradí a řekne, co je pro dítě nejlepší. Každé dítě je jinak citlivé, u každého
musíme postupovat individuálně.
Provoz MŠ od 6.30 hod. do 16.30 hod. Ráno musí být dítě nejpozději do 8.15 hod. ve třídě, odpoledne se v 16.30
hod. budova uzamyká.

Těšíme se na děti i rodiče, v září na viděnou.

