INFORMACE PRO RODIČE

www.slunickoturnov.cz

Všichni se na Vaše dítě těšíme, plánujeme mnoho činností a akcí, vytváříme podmínky pro celkový
rozvoj osobnosti Vašeho dítěte. Něco zvládneme sami, k něčemu potřebujeme Vaše pochopení, vstřícnost
a pomoc.
Informace o prospěchu Vašeho dítěte získáte u učitelek ve třídě Vašeho dítěte, na nástěnce v šatně,
případně u ředitelky školy. Prosíme rodiče, aby svá jednání s učitelkami plánovali pokud možno na
dobu mimo řízené činnosti. Pokud přijdete v době práce s dětmi, nemůže se Vám učitelka věnovat – na
přerušení její práce doplácejí vždy především děti.
Prosíme, hlaste všechny změny v důležitých údajích o dítěti (diagnózu, změnu zdravotní pojišťovny,
bydliště, telefonu)
Pokud chcete omluvit své dítě pro nemoc nebo jiný důvod nepřítomnosti, stačí nechat telefonický vzkaz
na čísle 481 322 602.
Po prodělané nemoci noste POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, že dítě může do kolektivu. Je to v zájmu Vašich
dětí. Bližší informace viz. Školní řád ZŠS a MŠS Turnov.
Pokud bude Vaše dítě očkováno, nahlaste to prosím personálu a to z důvodu rehabilitace.
Ve třídách se vybírají poplatky na plánované akce, výtvarné potřeby, kancelářské papíry, papírové kapesníky.
Dítě v mateřské škole potřebuje:
Do třídy: Pohodlné oblečení s kapsou na kapesník, pevnou obuv, kapesník, náhradní spodní prádlo, ponožky
nebo punčocháče, cvičební úbor (triko, kraťasy, cvičky), balení papírových kapesníků.
Na ven: oblečení na ven přizpůsobené počasí, vhodnou obuv, při deštivém počasí nepromokavou, případně
holínky a pláštěnku. V oblečení, které má dítě v MŠ, nechodíme ven z hygienických důvodů.
Pamatujte na to, že děti si hrají, tvoří, malují…a k tomu potřebují vhodné oblečení, které si mohou ušpinit.
Oblečení dětem podepište nebo jinak označte. Při převlékání v šatně na dítě nepospíchejte, veďte jej
k samostatnosti a nechte je, aby se převlékalo pokud možno samo, pomozte mu jen to, co ještě samo
nezvládne.
Pamatujte, že…
Úplatu za vzdělávání je splatná zpravidla do 10. dne daného měsíce. Vybíráme v hotovosti.
Stravné vybíráme v hotovosti, zpravidla do 10. dne následujícího měsíce.
Je nutné zaplatit v určený den, jinak se vystavujete případným sankcím.
Výše plateb se odvíjí od jednotlivých věkových skupin a dohodou mezi Mateřskou školou.
Úplata za vzdělávání je stanovena vždy pro aktuální školní rok (2/3 v případě předškolního vzdělávání
v omezené délce, maximálně 4 hodiny denně).
V posledním ročníku mateřské školy je vzdělávání poskytováno bezúplatně. V případě OŠD rozhodují
speciální vzdělávací potřeby dítěte.
Přípravný stupeň je poskytován zdarma. Docházka je omezena na max. 4 hodiny denně.
O snížení, případně prominutí úplaty je třeba zažádat a dodat případná potvrzení.
Po celý rok s dětmi tvoříme a k tomu potřebujeme i Vaši pomoc a spolupráci. Čtěte prosím nástěnky v šatně
a sledujte, co Vaše dítě potřebuje. Úměrně k jeho věku a schopnostem předáváme informace i ústně.
Účastněte se vždy třídních schůzek, chceme s Vámi hovořit o Vašich dětech, chceme slyšet Váš názor
a společně se zabývat Vašimi dětmi. Rozvoj Vašeho dítěte je náš společný cíl.
Omlouvejte nepřítomnost dětí nejpozději do 7,00 hodin, poté se mu započítává stravné.
Voďte své děti včas, tj. do 8 hodin, vyzvedávejte své děti do 16 hodin. – viz Školní řád
Provozní doba mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin. Nechávejte zde děti jen po nezbytně nutnou dobu.
Oni Vás mají rády a čas strávený s nimi Vám nikdo nenahradí…
Ptejte se, informujte se, konzultujte s námi, uvítáme každý Váš nápad, zvážíme každou Vaši
připomínku. Jde nám, tak jako Vám, o Vaše děti.
Věříme, že naše spolupráce bude smysluplná a přinese očekávané výsledky.
Kolektiv mateřské školy speciální

