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Vážení rodiče,
přináším Vám touto cestou základní informace pro hladký průběh začátku školního roku.
Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 – 16:30 hod. Dřívější příchod nebo odchod dítěte není možný.
Předškolní děti mají docházku povinnou. Povinná předškolní docházka je stanovena od 8:00 – 12 hod. Nemocnost
je nutno doložit ihned po příchodu a to zápisem do omluvného listu.
Školní řád a Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce třídy.
Prosíme, abyste sledovali webové stránky a hlavní nástěnku, která se nachází v chodbě a v šatně třídy Vašich dětí.
Naleznete zde jídelníčky, organizaci, akce a programové aktivity pro děti, školní řád, témata týdne, aktuality a další
materiály, které vám pomohou se v naší mateřské škole zorientovat.
Úplata je stanovena na 300,- Kč. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch
účtu 107 – 8422980287/0100. Variabilní symbol prosím uvádějte stejný jako u stravování. Děti plnící povinnou
předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí.
Doufám, že vám tyto poskytnuté informace usnadní alespoň z malé části bezproblémový vstup do dalšího školního
roku. Další informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách. Pro případné další informace mě můžete
kontaktovat na email: ms@zsbohun.cz nebo po domluvě v rámci konzultací: kancelář zástupce ředitele školy, třída
1. M Žabičky.

Veronika Siegelová, zástupce ředitele pro MŠ
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Adaptační plán pro nově přijaté děti ZÁŘÍ 2022
Cílem tohoto období je:


Vhodně děti seznámit s prostředím mateřské školy – návaznost na předškoličku,



seznámit děti s personálem mateřské školy,



připravovat děti na celodenní pobyt v mateřské škole,



emočně slabším dětem poskytnout náležitou oporu,



přizpůsobit počáteční délku pobytu v mateřské škole individuálně dle potřeby dítěte a rodičů.

Zcela zásadní je pro nás umožnění vstupu rodičů do třídy mezi kolektiv 1. 9. – 30. 9. 2022 v době od 6:30 do 8:30
hod. v návaznosti na postupnou adaptaci dítěte a navázání vztahu mezi pedagogem a dítětem.


Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme včasný příchod do mateřské školy tak, aby dítě nebylo
z časových důvodů stresováno,



přivítáme, když si Vaše dítě přinese s sebou specifickou osobní pomůcku, hračku (nejlépe plyšovou) pro
zajištění pocitu bezpečí, jistoty a psychické pohody.

U dětí tak dojde k postupné adaptaci na pobyt a režim mateřské školy. Konzultace ohledně zvládání adaptace
Vašeho dítěte je pro nás samozřejmostí. Každodenní naše zpětná vazba a termínované konzultace. Termín
konzultací bude předem zveřejněn.

Jaký bude první den?
1) První dny přijďte prosím, co nejdříve (6:30 – 7:30 hod.),
2) značku skříňky svého dítka najdete na nástěnce v šatně,
3) uložte vše potřebné do označené skříňky,
4) pojďte za námi do třídy (budou vám předány dokumenty: souhlas s GDPR, seznámení se školním řádem,
dotazník pro nově přijaté),
5) seznámíme se s prostorem třídy (herna, umývárna, hračky a didaktické pomůcky),
6) domluvte se s pedagogem na adaptačním plánu,
7) zkuste děti vhodně motivovat tak, aby se do mateřské školy těšily.
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SEZNAM DOPORUČENÝCH POTŘEB PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI


Vhodná obuv do třídy s plnou patou bez tkaniček,



vhodné oblečení do třídy (v zimním období tepláčky, legínky + tričko s dlouhým rukávem, v letním
období kraťasy + tričko s krátkým rukávem, zkrátka to, v čem se dítě cítí nejlépe),



vhodné oblečení na pobyt venku, doporučujeme sledovat počasí, každý den je jiný,



vhodné oblečení na pobyt na zahradě (to, co si dítě může zašpinit),



pyžámko,



vše prosím řádně podepište,



rodiče dětí, které nosí hygienické pleny, zajistí jejich dostatečné množství.

Děkujeme za spolupráci

