Informace pro rodiče
Milí rodiče,
předkládáme vám základní provozní, organizační, platební a jiné informace důležité jak pro
stávající, tak nové rodiče.
Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 17 h. Děti si vyzvedávejte tak, abyste odcházeli do
17.00, kdy bude budova uzavřena. Upozorňujeme na to, že při nedodržování provozní doby
může být dítě vyloučeno z MŠ. Děti přivádějte do MŠ nejpozději do 8.15 hod. (v případě
návštěvy např. lékaře, do 9.45 hod – zvoňte na zvonek bočních dveří, domluvte se den předem
s p. učitelkou.) Příchody po této hodině již nejsou možné z důvodu odcházení tříd mimo objekt
školky. Dítě můžete přivést ještě zhruba od 11.30 do 11.40. Pokud rodič vodí ráno dítě přesně
na 8.15 hod., ochuzuje dítě o volnou hru s kamarády a sžívání se s kolektivem. V 8.15 se
budova z bezpečnostních důvodů uzamyká.
Absence dětí a vyzvedávání dětí po obědě zaznamenávejte do formulářů na nástěnce příslušné
třídy. Děti si po obědě můžete vyzvednout v době od 12.10 do 12.40, poté se školka opět z
bezpečnostních důvodů zamyká.
Odhlašování obědů je možné buď den či více dopředu nebo v daný den do 7.00 hod. –
telefonicky do příslušné třídy nebo sms, na které neodpovídáme. Sms můžete klidně poslat i v
noci, zjistíte-li např., že je dítě nemocné. V případě náhlého onemocnění dítěte si můžete
oběd, pakliže ho nestihnete odhlásit, vyzvednout osobně do jídlonosiče v době od 11.45 do
12.00. Toto je možné pouze první den nemoci dítěte.
Rodič ráno osobně předává dítě p. učitelce a při odchodu si dítě od p. učitelky vyzvedává,
zazvoňte na zvonek u dveří (pokud p. učitelka chvilku neotvírá, s největší pravděpodobností
obstárává dítě např. na toaletě). V žádném případě neodvádějte své dítě bez jejího vědomí
(např. ze zahrady).
V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou než rodičem je nutné tuto osobu zapsat do
evidenčního listu a tato osoba se učitelce prokazuje občanským průkazem – prosím, berte to
jako důležitý fakt v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dětí. Pokud si dítě bude
vyzvedávat nezletilý sourozenec, musíte uzavřít Dohodu o odvádění nezletilým sourozencem,
vyžádejte si, prosím, formulář u p. ředitelky.
Čtěte, prosím, informace na nástěnkách v šatně dětí nebo na webových stránkách školy. V
případě, že je dítě delší dobu nemocné, podívejte se, zda se nechystá nějaký výlet či akce, zda
se neodjíždí dříve či není potřeba něčeho speciálního.
Informujte p. učitelku o psychickém i zdravotním stavu dítěte (těžké životní situace v rodině,
rozvod, úmrtí apod., mají na dětskou psychiku velký vliv, pokud učitelka situaci zná, může dítěti
pomoci toto období lépe překonat).
Buďte ohleduplní při nemoci dítěte k ostatním, dítě může být po zvážení zdravotního stavu p.
učitelkou vyřazeno z docházky. Při projevech nemoci během dne budeme rodičům telefonovat
a ten je povinnen dítě v co nejkratší době vyzvednout. Pokud vaše dítě již při ranním příchodu

bude evidentně jevit známky nemoci, nebude přijato. Pokud dítě prodělá infekční nemoc, při
návratu do MŠ doneste potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu.
Při příchodu do šatny dítě instruujte, které oblečení je ke kterému účelu, dbejte na pořádek v
šatně, průběžně věci obměňuje a vybírejte věci z koše ztrát a nálezů v šatně. Všechny věci by
měly být podepsané, zvláště u menších dětí, které si je nepoznají.
V zájmu jednotného výchovného postupu rodiny a MŠ veďte dítě k základům slušného chování
– zdravení, děkování, uklízení hraček, apod. U dětí, které ještě nejsou zcela samostatné, doma
procvičujte sebeobsluhu (oblékání, sebeobsluha na toaletě, stolování). Pokud si dítě
vyzvedáváte, budeme ho společně vést k tomu, aby si nejdříve uklidilo hračky, se kterými si
právě hrálo.
Pokud jste si vědomi toho, že dítě nesnáší některou surovinu či potravinu, nahlašte toto
osobně p. učitelce (dále zapište do diagnostického listu).
Nošení hraček z domova je zakázané. Dovolený je plyšák na spaní*. Děti nosily nevhodné
hračky (pistole, meče, miniaturní autíčka, kuličky), které buď nebyly bezpečné nebo jsme je
hledaly půl odpoledne mezi všemi hračkami školkovými.
Nedávejte dětem do MŠ sladkosti, žvýkačky, cucavé bonbony.
Narozeniny dětí v MŠ slavíme a dodržujeme (tmelí kolektiv), doporučujeme zakoupit např.
dětské šampaňské na přípitek a popř. sušené ovoce či křupky. Dort z hygienických důvodů není
vhodný.
Vzhledem k tomu, že postýlky dětem převlékáme jednou za 3 týdny, je potřeba vyměnit i
pyžámka. Pokud chcete pyžámko odnést na výměnu častěji, požádejte p. učitelku o vyndání.
Obuv do třídy, NE pantofle a crockssy (při výběru bačkůrek myslete také na snadné obutí a
zapínání).
V případě, že rodič navštíví třídu s dětmi*, aby např. pomohl dokončit hru/stavbu svému dítěti
a uklidit hračky, a pokud s rodičem přichází i sourozenec, nese za něj rodič plnou zodpovědnost
tak, aby nenarušil bezpečnost dětí ve školce a dbal na ochranu školkového majetku. Při většině
akcí pořádaných školkou jsou mladší i starší sourozenci samozřejmě vítáni, třídní schůzky či
přednášky s ohledem na všechny rodiče i na přednášející budou probíhat pouze ve
“společnosti dospělých” a p. učitelky na třídách nemohou z bezpečnostních důvodů
sourozence hlídat.
Platby
Přesné pokyny k platbám stravného a školného (úplaty za vzdělávání) najdete na nástěnce v
šatně dětí nebo na webových stránkách. Pro platbu školného je nejlepší nastavit trvalý příkaz
do června, na období prázdnin jsou platby měněny podle počtu dní, kdy je školka o
prázdninách v provozu. Zaplatit můžete samozřejmě i v hotovosti u p. účetní,
upřednostňujeme ale platby bezhotovostní. První platbu stravného zaplaťte dle pokynů, které
Vám přijdou na uvedený e-mail začátkem září, na účet MŠ nebo v hotovosti u p. účetní, poté
Vám bude chodit pravidelný měsíční e-mail o dalších platbách.

Také upozorňujeme rodiče všech předškoláků, tj. dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017,
že platit školné nemusí. Dále školné neplatí děti s odkladem povinné školním docházky.
1. platby stravného či školného zasílejte až od 1. 9. 2021!!!! Děkujeme.
Na kulturní fond, ze kterého platíme výlety, divadélka a další akce, zašlete, prosím, první
částku 600,- Kč buď bezhotovostně na účet MŠ, do zprávy pro přijemce uveďte “Kulturní fond
Jméno dítěte” nebo složte opět u p. účetní v hotovosti. Až se bude částka blížit nule, požádáme
vás opět o další příspěvek. Využití KF je rodičům vyúčtováno a je přesně sledováno dle účasti
dětí, tzn. že za akce, kterých se děti neúčastní, samozřejmě neplatí. Platbu kulturního fondu
uskutečněte do konce září 2022.
Prosíme rodiče, aby dětem na kulturní akce v i mimo MŠ dávali slušné či slavnostní oblečení
dle povahy akce.
Číslo účtu pro všechny platby: 107-2101130217 / 0100
Kroužky a sportovní aktivity
Každoročně pořádáme kurz předplaveckého výcviku v Krytém plaveckém bazénu v Benešově,
kurz bruslení na Zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Také vám pro děti opět nabídneme
Hravé lyžování, tedy týdenní lyžařský kurz a určitě vyrazíme také na školku v přírodě.
Odpolední kroužky jsou v jednání a budete informováni.
Vybavení dítěte
Z důvodu zpřehlednění věcí v šatně navrhujeme 2 tašky/pytle, z toho jedna červené barvy,
druhá jakákoli. Červená taška – SOS – do ní, prosíme, dávejte dětem náhradní oblečení do třídy
(kalhotky, slipečky, elasťáčky, slabé tepláčky, triko). V případě nehody nám to pomáhá rychleji
najít vašemu dítěti náhradní oblečení. Pravidelně kontrolujte! Je nutné, aby děti měly oblečení
do třídy a oblečení na vycházky ven + náhradní. Pamatujte, že není špatného počasí, jen
špatného oblečení.
Třída soviček – kufřík se školními potřebami – obsah kufříku (pastelky, pravítko, nůžky atd.) je
vyvěšen na webových stránkách (nácvik dovednosti do ZŠ, starat se o své věci, umět je
udržovat v pořádku…)
U nově příchozích dětí hrneček na pití* (plastový, třeba barevný, nějak originální, prostě aby si
ho dítě samo poznalo, nejméně vhodné jsou barevné hrníčky z IKEA v šesti barvách, pokud
chcete tyto hrnky využít, pomalujte je dětem nesmazatelným fixem nebo čímkoli, co vydrží v
myčce) – slouží k dodržování celodenního pitného režimu.
Holčičky – malá kosmetická taštička na zavěšení – gumičky, hřebínek, sponky.
Dále prosíme rodiče o zakoupení hygienických potřeb:
2 balení tahacích papírových kapesníčků v krabičce (slouží dětem ve třídě),
1 balení, tedy 10 ks balíčků papírových kapesníčků složených (nosíme s sebou na vycházky),
1 balení toaletního papíru (8 rolí),

2 balíčky vlhčených ubrousků,
1 balíček gastro ubrousků (na stolování),
kartáček + zubní pastu – podepsané*!!! Doneste, prosím, v první polovině září. Kartáček s
pastou první den. Kelímek je ve školce. Děkujeme.
Pokud má někdo dobrý (levný) zdroj nebo nám chce pomoci, může zakoupit např. i igelitové
pytlíky na svačinky, potravinářskou fólii, dětská tekutá mýdla, prostě cokoli, o čem víte, že pro
děti užíváme. Děkujeme.
Předem také žádáme, abyste v zimním období nedávali dětem ve třídě Včeliček a mladším
Sovičkám prstové rukavice, ale palčáky. Také zvažte užívané materiály, pletené rukavice nejsou
nejvhodnější při stavbě sněhuláků a bobování.
Rodiče nově nastupujících dětí donesou okopírovanou průkazku zdravotní pojišťovny a dále
čtyřkroužkový šanon/pořadač A4 + 100 košilek/eurofolií. Šanon s dítětem pomalujte, polepte,
graficky zvýrazněte tak, aby si ho samo poznalo. Též podepište.
Prosíme o nastudování Školního řádu, který najdete jak na webu (odkaz O školce/Dokumenty),
tak na nástěnce v šatně dětí.
Také žádáme, abyste ráno neparkovali podél chodníku před vchodem pro zaměstnance
(barevné popelnice na tříděný odpad). Tato místa jsou vyhrazena pro zaměstnance MŠ a dále
nám najíždí zásobování či fekál a není čas čekat, než s autem odjedete. Děkujeme za
pochopení.
Naši školku považujeme za takovou větší rodinu a k dětem se chováme jako k vlastním, na
požádání dítěte ho pochováme, pomazlíme.
Na cokoli jsme zapomněli nebo cokoli Vás zajímá, zeptejte se nás!

Kolektiv MŠ Nespeky
* Zelenou barvou je v tuto chvíli označeno vše, co v průběhu pandemie koronaviru muselo být
výrazně změněno nebo zrušeno. O situaci budete informováni před začátkem školního roku.

