Informace (nejen) k prvnímu dni v MŠ
1. Před školkou si nasaďte roušku a v předchodbičce použijte desinfekci.
2. Děti mít roušku nemusí, po příchodu do třídy budou přeměřeny bezkontaktním
teploměrem, poté odcházejí do umývárny k hygieně rukou. Nově příchozím dětem se
budeme plně věnovat!
3. Po příchodu do šatny zjistěte na nástěnkách mezi třídami, do které třídy bude Vaše dítě
chodit. Mladší děti navštěvují třídu Včeliček, starší děti jsou Sovičky (obrázek na dveřích).
Také podle přehledu najděte značku, která dítěti byla přidělena.
4. Vyhledejte příslušnou skříňku a s dítětem do ní uložte všechny věci. Na poličku připravte
oblečení, ve kterém dítě půjde dopoledne ven a dítě instruujte. Boty uložte na zem, polička
pod sedákem slouží na bačkůrky. Na druhé straně šatny jsou také označené poličky na
uložení gumáků/holínek.
5. Zazvoňte na příslušnou třídu a vyčkejte příchodu pedagoga.
6. Nově příchozí děti budou mít s sebou vyplněné všechny dokumenty, které rodiče obdrželi
při třídních schůzkách.
7. Vzhledem ke „koronavirové situaci“ si zatím děti ve třídě Včeliček nebudou čistit zoubky
po obědě, nenoste tedy kartáčky a pasty. Děti ve třídě Soviček si zoubky mohou čistit, ale
musí mít kartáček uložený v plastovém ochranném obalu. Také dětem nenoste osobní
hrníček, zatím užíváme systém „hrníček na jedno použití“.
8. Prosíme všechny rodiče, aby v průběhu září přinesli hygienické potřeby, seznam je
uvedený v dokumentu Informace pro rodiče na webových stránkách školy pod odkazem
Dokumenty. Rodiče Soviček prosíme o donesení Kufříku pro Sovičky, informace o výbavě
jsou na stejném místě.
9. Prosíme o včasné omlouvání dětí! Užijte klidně kterékoli z uvedených telefonních čísel,
pokud nevíte, do které třídy bude dítě chodit a sms pište kdykoli (telefony jsou ve školce a
nikoho neruší). Nastala změna počasí a je možné, že na to děti reagovaly změnou
zdravotního stavu.
10. Čemukoli nerozumíte, něco Vám není jasné, neváhejte se nás zeptat.
11. Sportovní činnosti a kroužky:
•

•
•
•

Bruslení – vzhledem k tomu, že stadion začal na jaře s přestavbou a ta se pozdržela,
do konce kalendářního roku bruslit bohužel nebudeme. Počítáme s tím, že začneme
v lednu 2021.
Plavání – předplavecký kurz začíná již 10. 9. 2020, informace a možnost přihlášení
najdete na nástěnce v průčelí šatny nad skříňkami s holínkami.
Lyžování – informace k přihlášení najdete taktéž na nástěnce v průčelí šatny.
Kroužky máme připravené, bližší informace najdete v dalším týdnu na stejném místě,
předpokládáme tyto zájmové kroužky: Dětský aerobik, Kutilská dílna, Hravá Keramika
a Zpívánky s tetou Lenkou. Zatím můžete promyslet

