Informace pro rodiče – školní rok 2018 - 19

Milí rodiče,
zdravím Vás všechny a posílám slíbené úvodní informace k provozu mateřské školy v novém
školním roce 2018-19.

Provoz MŠ: 6,30 – 16,30 hodin
Kontakt: mobil mateřské školy (Mgr. Lenka Tomášová) 731 598 681
E-mail: lenka.tomasova@czshk.cz
Web MŠ: ms-materidouska.webnode.cz

Třída Ovečky:
Mgr. Lenka Tomášová – zástupkyně ředitele pro MŠ
Bc. Marie Kmoníčková – t. č. MD
Markéta Hadincová – zástup za MD
Třída Broučci:
Bc. Barbora Pecháčková
Bc. Eliška Holečková

Dále u nás pracuje: asistentka pedagoga Jiřina Meteláková (Broučci), školní asistentka Jitka Kusáková
a dvě pracovnice v provozu – Růžena Vašatová (Ovečky) a Pavlína Kerhartová (Broučci).

Předškolní děti + logopedická prevence: z obou tříd skupinově i individuálně v průběhu dne
Mgr. Kateřina Holečková

Školní rok pro MŠ začíná v pondělí 03. 09. 2018.
V pondělí společně s církevní základní školou zahájíme školní rok úvodní školní mší svatou
v katedrále v 9.00 hodin. S dětmi MŠ se této mše také účastníme, z MŠ půjdeme v 8.45 hod. Jste
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zváni všichni, můžete přijít i s dětmi rovnou do katedrály sv. Ducha. V době konání mše v prostorách
MŠ nebude zajištěn pedagogický dozor.

Úhrada školného (2018-19):

číslo účtu 101 600 14 16/5500

Specifický symbol 888
Variabilní symbol pro nové děti – viz tabulka na konci informací.
Za jeden kalendářní měsíc na jedno dítě je stanovena částka 900,- Kč, úhradu provádějte na účet
školy vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce (např. za září nejpozději do 31.8.).
Lze platit měsíčně, pololetně (5 měsíců) či za celý školní rok (10 měsíců) zároveň, do poznámky pro
příjemce pro jistotu napište jméno dítěte, účel platby a za jaké období je částka uhrazena.
Druhý sourozenec v MŠ a předškolní děti mají snížené školné na polovinu, tj. 450,- Kč za měsíc. Mají-li
rodiče v MŠ 2 děti a jedno z nich je předškolák, zaplatí za jedno dítě 900,- Kč a za druhé dítě 450,- Kč.
Sleva se nesčítá. Bude-li mít dítě odklad školní docházky, zaplatí rodiče v posledním roce docházky do
MŠ plnou částku (900,- Kč) měsíčně za dítě.
Platbu prázdninového provozu uhraďte do začátku září převodem na účet s variabilním symbolem
Vašeho dítěte:
100,- Kč/den/dítě krát počet dní, kdy dítě docházelo do MŠ, ve zprávě pro příjemce uveďte pozn.
„Prázdninový provoz“.
Úplné osvobození od plateb školného mají rodiče v případě hmotné nouze, pokud je toto doloženo
úřadem sociálního zabezpečení, žádost o posouzení je nutno předložit řediteli školy.

Úhrada stravy:
Provádí se v hotovosti provozní pracovnici poslední dva pracovní dny v tom daném měsíci (1. den
6.30 – 16.30 hod, 2. den 6.30 – 15.00 hod), tedy zpětně dle počtu odebraných jídel. Vybranou částku
musíme ihned na začátku nového měsíce odevzdat. Prosíme Vás proto, abyste tyto termíny
dodržovali, i když je Vaše dítě např. zrovna nemocné a nedochází do MŠ. Předem děkujeme za
spolupráci. Bezhotovostně stravné platit nelze. Celodenní stravné nyní činí 33,- Kč (7-10 let 36,- Kč),
bez odpolední svačinky 27,- Kč (30,- Kč).
Polodenní docházka se hlásí na celý měsíc předem, nyní tedy na září nejpozději do pátku 31. srpna do
11,00 hodin.
Chcete-li změnit nástup k jinému datu či dítě odhlásit nebo docházet nepravidelně, provedete změnu
formou SMS zprávy nejpozději 31. 8. 2018 do 11,00 hodin na tel. čísle 731 598 681.
Přihlašování a odhlašování dětí provádějte, prosím, po celý školní rok vždy pouze písemně SMS
zprávou.
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Volejte pouze v případě nějakého dotazu nebo potřebné nutné domluvy.
Onemocní-li Vaše dítě a vy nepřítomnost nenahlásíte SMS zprávou, automaticky přihlášení dítěte na
stravování pokračuje. Je tedy ve vašem zájmu včas nahlásit změnu.
Stravování se poskytuje v době přítomnosti dítěte v MŠ, případně první den neplánované
nepřítomnosti si můžete oběd vyzvednout v 11.30 hodin do jídlonosičů (ne skleněné nádoby).
Po nemoci je nutné znovu dítě na stravování vždy nahlásit (zprávou SMS) pracovní den předem (tedy
v pátek na pondělí, v pondělí na úterý…) do 11.00 hodin. Po tomto čase není možné provést změnu,
neboť po 11. hodině nahlašujeme počty dětí na další den do jídelny v MŠ Čtyřlístek, odkud se jídlo
dováží.
Vstup do MŠ přes karty: pozor – změny časů v době oběda – výměna intervalů.
Mateřská škola je přístupná přes čtečky karet ráno v době příchodu dětí do MŠ (6.30 – 8.00
předškoláci, do 8.30 hodin ostatní děti). V poledne nastane změna (Broučci 11.45 – 12.00 hodin,
Ovečky 12.15 – 12.30 hodin) pro odchod dětí po obědě domů. Odpolední interval je pak 14.30 –
16.30 hodin. Rodiče nových dětí obdrží kartu během září za cenu 100,- Kč / 1 dítě = 1 karta. Pokud
budete mít zájem o víc karet (pro tatínka, babičku…), přiobjednáme je dodatečně dle Vašich
požadavků. Bez karty je možný vstup do MŠ pouze přes telefon u hlavního vchodu do budovy školy a
následně je zvonek přímo do MŠ: do třídy Oveček (vchod vpravo) ve spojovací chodbě, do třídy
Broučků nahoře v patře u dveří.
Předškolní děti mají ze zákona stanovenou povinnou dobu vzdělávání v MŠ (4 hodiny denně). Čas si
určuje každá MŠ dle sebe, v naší MŠ platí interval od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Prosíme Vás, abyste ráno přiváděli ostatní děti do MŠ nejpozději do 8.30 hodin (předškoláky do
8.00 hodin!), pozdější příchody narušují organizaci vzdělávacích činností s dětmi. Výjimku tvoří
pouze předem omluvený pozdější příchod z vážných důvodů (např. návštěva lékaře).
V prostorách MŠ z hygienických důvodů používejte, prosím, návleky či pantofle.

Nezapomeňte přinést pro své děti do MŠ: pevnou domácí obuv, kterou si děti zvládnou
samy nazout, pohodlné oblečení do třídy, vhodné oblečení a obutí na pobyt venku i na písek,
náhradní převlečení včetně spodního prádla a ponožek pro případ „nehody“, pyžamko.
Plavání – tříměsíční kurz (pro zájemce - max. do 20 dětí z obou tříd dohromady dle věku)
proběhne v jarních měsících.
Nabídka aktivit v MŠ
Výuku náboženství zajišťuje pastorační asistentka Iva Čiperová a s. Mária Kozoňová.
Angličtinu a flétničku nabízíme dětem v rámci vzdělávacího programu v mateřské škole.
S předškoláky z obou tříd bude ve skupinách i individuálně pracovat v průběhu týdne
Mgr. Kateřina Holečková. Zároveň bude v době ranních her provádět logopedickou prevenci.
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Škola nabízí vlastní ZUŠ, našich dětí se týká přípravné studium HV 1. ročník, přípravné
studium VV 1. ročník, event. po dohodě nástroj.
Ostatní:
-

Prosíme Vás o papírové kapesníčky a vlhčené toaletní papíry (ne ubrousky!) pro každodenní
používání.

-

Děti nenosí do MŠ hračky z domova. Výjimečně může vaše dítě přinést ukázat kamarádům
novou hračku, kterou dostane k narozeninám.

-

V MŠ třídíme odpad (papír, plasty, hliník), vedeme děti k ochraně přírody. Jsme přihlášeni do
projektu Papír za papír - celoročně, na dvoře MŠ stojí modrá popelnice na starý papír, za
naplněnou popelnici obdržíme čtvrtky na kreslení pro děti.

-

Prosíme o nahlášení změn adres a telefonních čísel!

-

Prosíme Vás všechny rodiče, abyste nám pravidelnou kontrolou vlásků Vašich dětí pomohli
předejít výskytu vší v MŠ.

Jméno dítěte
Č. Karolína
H. Josefína
K. Františka
K. Anna
D. Samuel
B. Václav
S. Tadeáš
R. Tobiáš
V. Antonín
N. René
V. Marie
S. Magdaléna
N. Tatiana
T. Zuzana
S. Karolína
K. Teodor
H. Přemysl
N. Eliáš
Z. Eugen
Z. Jan
B. Ondřej

Třída
Broučci
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Ovečky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Variabilní symbol
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209

Již nyní se těšíme na Vaše děti a na spolupráci s Vámi v novém školním roce. Případné dotazy a
nejasnosti pište na e-mail lenka.tomasova@czshk.cz nebo volejte na tel. č. 731 598 681.

V Hradci Králové dne 21. 8. 2018

Mgr. Lenka Tomášová
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