Informace pro rodiče
Provoz mateřské školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Všechny děti, jsou přijímány do mateřské školy na zkušební dobu tří měsíců. Projeví – li se v této
době u dítěte vážnější adaptační potíže nebo zdravotní problémy, jsou rodiče povinni zajistit dítěti
odborné vyšetření a doporučení k docházce do mateřské školy. Jestliže pobyt v mateřské škole dítěti
prospívá, je dítě zařazeno do dlouhodobé docházky.
Do mateřské školy mohou chodit děti jen naprosto zdravé, bez příznaků nemoci, bez rýmy, kašle,
vyrážek a léků.
Onemocní – li dítě infekční chorobou ( spála, salmonela), jsou rodiče povinni tuto skutečnost oznámit
ihned v mat. škole, aby mohla být provedena desinfekce.
Docházku dítěte může ředitelka ukončit jestliže:
- dítě nenavštěvuje mat. školu 1 měsíc bez vážné příčiny a písemné omluvy od lékaře,
- rodiče narušují vážným způsobem provoz mat. školy ( dluží předepsané poplatky, školné, stravné,
nevyzvedávají dítě do konce provozní doby školy…)

Placení:

děti 3-6 let ………...………………………………… 34,- Kč denně
děti 7-10 let…………………………………………. 38,- KČ denně
školné…………………………………….………….. 350,- Kč měsíčně

Můžete provést v hotovosti každé první pondělí v měsíci přesné datum bude na začátku školního roku
na nástěnkách u tříd, v době od 12:30 – 13:00 a 14:30 – 16:30 v hale,
nebo trvalým příkazem,či složenkou.
Obědy dítěte musíte při nemoci odhlásit každý den do 13:00 hod. pouze v pondělí do 8, 00 hodin ráno
osobně, nebo telefonem na čísle 547 353 786, podobně jako v družině, nebo závodní jídelně do sešitu
na okně ve třídě a. Oběd za nemocné dítě si můžete vyzvednout první den nemoci.
od 11:20 do 11:35 hod. v kuchyni mat. školy. Po nemoci je nutné dítě zase přihlásit.
Na kulturu a hračky si rodiče odhlasují pevnou částku na schůzce rodičů a tu vybere výbor SRPŠ
v určený den. Je to zhruba 150,- KČ měsíčně, vyvírá se na půl roku.
Pokud bylo dítě celý měsíc nemocné, je možné písemně požádat ředitelku o neplacení poplatku na
kulturu / divadla, výstavy, výlety, dárky na vánoce, velikonoce, MDD, hračky…/.
Školné dítě nemusí platit pokud:
Pokud je MŠ uzavřena, omezen provoz více jak 5 dnů v měsíci (školné se krátí) například o
prázdninách.
Co dítě potřebuje do mat. školy: papuče s pevnou patou ne sandály, kapesník,
kalhoty do třídy s poutkem, pyžamo s poutkem,
oblečení na vycházku, velkou plátěnou kabelu,
4 toal. papíry, 10x pap. kapesníky( krabičku), hrníček na pití.
Dítě, které jste v šatně převlékli do školního oblečení přiveďte až do třídy. Za dítě, které nebylo takto
učitelce předáno, nenese učitelka odpovědnost.
Oděvy a obuv podepište, děti si často zaměňují tílka, punčocháče, papuče…
Pokud máte dotaz, návrh nebo připomínku, obraťte se, prosím, na paní učitelku ve třídě, kterou Vaše
dítě navštěvuje, pokud možno v době, kdy je ve třídě méně dětí – ráno do 8:00 hodin, odpoledne po
15:00 hodině.
Všichni zaměstnanci se těší se na Vaše dítě a na spolupráci s Vámi. Doufáme, že se Vaše dítě u nás
mnohému naučí a stráví příjemné a radostné chvíle.
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Mateřská škola byla zřízena v roce 1980 jako účelové trojtřídní zařízení. Dvě
třídy běžné, třetí třída pro děti s vadami řeči. Od roku 2010 přibyla další běžná
třída a logopedická se přestěhovala do přízemí.
Zaměření školy:
Dlouhodobě se věnujeme rozvoji komunikačních dovedností dětí.
Důraz klademe i na rozvoj intelektu, osobnosti, posílení citovosti a výchovu
k sociálním dovednostem.
Do třídy pro děti s vadami řeči přijímáme děti po doporučení odbornými
pracovníky. V této třídě péči zajišťují speciální pedagožky.
Ve škole je logopedická poradna pro děti, které naši školu navštěvují i pro
děti z jiných mateřských škol.
Pro děti nově nastupující v září do mateřské školy pořádáme v jarních
měsících adaptační program. Rodiče s dětmi si mohou přijít do školky pohrát a
seznámit se s prostředím.
Pro děti před nástupem do základní školy pořádáme tréning fonematického
sluchu HLÁSKÁŘ, kde se mohou rodiče s dětmi připravit na výuku v první
třídě.
V našem zařízení integrujeme zdravotně postižené žáky – podle typu a míry
postižení dítěte.
Zájmovou činnost dětem umožňujeme v odpoledních hodinách, podle zájmu
rodičů v tom kterém roce objednáváme u osvědčených agentur kurzy jazykové
výchovy a sportovní hry, tanečky, plavání.
Máme také klub rodičů, který dětem platí návštěvu kulturních
a sportovních akcí, v zimních měsících zveme do MŠ divadlo, kouzelníka,
karneval….
Pro rodiče připravujeme besídky, vánoční a jarní dílny, ve kterých si s dětmi
vyrábějí drobné předměty. Na jaře vyjíždíme na výlety do okolí Brna, podle
zájmu organizujeme týdenní Školu v přírodě
V dětství se neučíme pouze vědomostem. Učíme se žít, spolupracovat
s druhými, zaujímat postoje, orientovat se v problémech. Prostředkem k tomu je
pro dítě také práce a život v mateřské škole, kde čas strávený je radostný a
zajímavý.
Dary od sponzorů věnujeme na zakoupení nového vybavení tříd, případně na
vybavení školní zahrady…..máte li možnost nám cokoli přinést
( výtvarné potřeby, papíry do kopírky, reklamní předměty………), určitě to
přivítáme a z dětmi využijeme.
Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic MŠ Bosonožská 4

