INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace v letošním školním roce neproběhne rodičovská
schůzka. Všechny informace naleznete v následujícím článku.
Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 76 dětí.
Rozdělení do tříd
1.třída PLAVČÍCI:

děti 3 – 5 leté p. uč. Machalíková Renata
p. uč. Kazíková Věra

2.třída NÁMOŔNÍCI:

děti 3 – 5 leté p.uč. Bc. Mahdalová Martina,
p. uč. Mgr. Horňáková Ludmila

3.třída KAPITÁNI:

děti 5 – 6 leté p. uč. Mgr. Zálešáková Markéta
p. uč. Bc. Vítková Veronika

I v tomto školním roce zůstává náš ŠVP pod názvem „VŠICHNI NA JEDNÉ LODI“. Poznáváme s dětmi
nejen vzdálené krajiny, ale také naši přírodu, zvyky a tradice. Součástí našeho plánu je také „Školní
plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“. Jsme stále členy celostátní sítě MRKVIČKA,
která usiluje o co největší zařazení ekologické výchovy do celkového života naší MŠ. Program
v předškolní třídě zůstává nezměněn. V rámci výchovně vzdělávací činnosti zařazujeme „Hry
s anglickými slovíčky“, „Veselé pískání“ a „Dýcháme a cvičíme pro radost.
Dne 6. října 2020 v 08.00 hod. proběhne v MŠ logopedická depistáž pod vedením Mgr. Hrouzkové
Petry, se kterou budeme řešit další případnou logopedickou průpravu.
ŠKOLNÍ ŘÁD zde
PLATBY zde
STRAVOVACÍ ŘÁD zde
ÚPLATY zde
Prosíme rodiče předškolních dětí (III. třída Kapitáni), aby si zrušili TRVALÉ PŘÍKAZY na platbu
úplaty. Ostatní rodiče si navedou trvalou platbu za úplatu: září 2020 - červen 2021.
V době uzavření MŠ Vám byla za duben a květen vrácena úplata na Vaše účty. Prosíme
zkontrolujte si vrácení peněz
Pokud dítě onemocní, má nárok odebrat oběd první den nemoci v jídlonosičích. Jinak se jídlo
v jídlonosičích odebírat nesmí.
Všechny akce, které pro děti chystáme, sledujte v kalendářích v šatnách
Sledujte také POŠTU PRO RODIČE, kde vám budeme nechávat příjmové doklady o zaplacení
stravy a úplaty a jiné informace.
Vybíráme třídní fond 300,- Kč
Pokud máte možnost věnovat mateřské škole jakýkoliv sponzorský dar, budeme rádi.
Oceníme balení kancelářského papíru, který využíváme na pracovní listy (máme velkou
spotřebu).
Během prázdnin jsme instalovali elektronické zabezpečení dveří SAFY – NEDOCHÁZÍ
K UCHOVÁNÍ ÚPLNÉHO OTISKU PRSTU, ALE OTISK JE PŘEKÓDOVÁN DO NĚKOLIKAMÍSTNÉHO
KÓDU. Společnost COMFIS s.r.o., stojí za vznikem a vývojem bezpečnostního systému SAFY.

Identifikace uživatele probíhá pomocí ID karty (čipu), nebo pomocí otisku prstu (šablony,
která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze rekonstruovat
v otisk). Pozorně čtěte zde
Zákonní zástupci a jimi zmocněné osoby mají možnost otevřít hlavní dveře budovy školy
prostřednictvím uděleného přístupu (otisk prstu, případně čip) pouze v tuto dobu
06.00 - 08.30 hod.
11.45 - 12.15 hod.
14.15 - 16.00 hod.
Z DŮVODU OCHRANY ZDRAVÍ JE NUTNÉ MÍT PŘI VSTUPU DO BUDOVY MŠ OCHRANNOU ROUŠKU!
ZÁROVEŇ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE SE ZDRŽOVALI V CELÉM AREÁLU MŠ POUZE PO NEZBYTNĚ NUTNOU
DOBU!!
ZVAŽTE, ZDA-LI JE PRO VÁS LEPŠÍ DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT HYGIENICKÉ POŽADAVKY NEBO MÍT
UZAVŘENOU TŘÍDU POPŘÍPADĚ CELOU MATEŘSKOU ŠKOLU.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Přejeme si, aby tento školní rok proběhl v klidné a radostné atmosféře a všechny naplánované akce
jsme mohli s dětmi uskutečnit.

V Bánově 10. 9. 2020

Renata Machalíková
ředitelka školy

