CO CTÍME V NAŠÍ ŠKOLCE
1. Pozdravíme se se všemi, které potkáme. Usmívejte se.
2. Včasnými příchody a odchody respektujeme sebe navzájem a učíme
děti režimu a řádu.
3. Šatna slouží dětem, pomozte jim udržet ji v čistotě. Vše má své místo
a děti to vědí.
4. Vyzouvejte se u vstupu a při přesunech ze zahrady. Volný pohyb dětí
po školce je zakázán.
5. Náhradní věci do školky chystejte společně s dětmi, učíte je tak
samostatnosti.
6. Vytvořte si se svým dítětem rituál, Nesmíte odejít bez rozloučení.
Loučení však neprotahujte. Poslední pusa nebo objetí je opravdu
poslední.
7. Sliby se musí plnit. Neslibujte, co nezvládnete dodržet. Jde-li dítě
„poo“, jde zkrátka „poo“.
8. Zpomalte a povídejte si s dětmi o školce. Dítě se bude do školky těšit,
a to si přejeme.

BROŽURA MŠ U SILA
…vše, co potřebujete vědět k provozu školky

KONTAKTY

KROUŽKY
Aktuální nabídka bude upřesněna.
Kroužky budou probíhat od října do května.

Mgr. Aneta Šašinová ředitelka

+420 774 890 926

Telefon na paní učitelky

+420 602 409 192

Mail

skolkausila@gmail.com

Webové stránky

www.skolkausila.cz

Facebook

www.facebook.com/skolkausila

FOND

Webooker

www.skolkausila.webooker.eu

Každému rodiči bude 1x za půl roku zohledněn ve faktuře za školné i fond.
Z tohoto fondu jsou dětem hrazeny aktivity nad rámec běžného programu
(divadla, vstupenky, výlety, další akce). Vyúčtování si můžete vyžádat u
ředitelky.

Individuální konzultace jsou možné po telefonické, či mailové domluvě
s ředitelkou.

FOTKY DĚTÍ
Na web MŠ umísťujeme průběžně fotky dětí. Naleznete je zde:
http://www.skolkausila.cz/fotky-pro-rodice
Jméno: rodic (vepište uvedený text, nikoli své jméno)
Heslo: silo48

Cena za kroužky bude vždy 490Kč/měsíc a bude připočtena do fakturace ke
školnému. V případě, že se rozhodnete do kroužku přihlásit, či odhlásit
v průběhu školního roku, bude změna zohledněna vždy od 1.
dne následujícího měsíce.
Výše uvedené se netýká flétny, která je zajišťována externě.

HARMONOGRAM AKCÍ

FAKTURACE
Na začátku měsíce vám přijde faktura, kde je zohledněno školné na daný
měsíc a strava zpětně. (na začátku října přijde faktura s názvem ZÁŘÍ = strava
v měsíci září + školné za říjen, na začátku listopadu faktura s názvem ŘÍJEN
= strava v měsíci říjen + školné za listopad atd.).
ŠKOLNÉ
Děti do dovršení věku 3 let 5 800Kč / měsíc
Děti od 3 let
4 800Kč / měsíc
ŠKOLNÉ PRÁZDNINY
Školné bude zachováno dle výše uvedených tarifů. Školné není účtováno
pouze v případě, že dítě nebude soustavně měsíc v MŠ přítomné. Můžete si
tedy zvolit, že MŠ nebudete navštěvovat v červenci, nebo v srpnu, nebo si
požadovaný měsíc naplánovat například od poloviny července do poloviny
srpna.

06.09.2022

16:00

09.09.2022
28.09. – 02.10.2022
27.10.2022
28.10.2022
08.11.2022
18.11.2022
Listopad
06.12.2022
20.12.2022

Od 12:00

23.12.202
24.12.2022– 01.01.2023
04.04.2023
Květen
01.06.2023
16.06.2023

Od 12:00

STRAVNÉ
Přesnídávka
Oběd
Svačina

22Kč
60Kč
22Kč

03.07.2023 - 09.07.2023
28.08.2023 - 03.09.2023

dopoledne
15:30
dopoledne
dopoledne
15:30

15:30
dopoledne
dopoledne
dopoledne
15:30

Třídní schůzky hromadné účast povinná
Zavřená MŠ - školení
Zavřená MŠ - výmalba
Halloween
Zavřená MŠ
Sv. Martin
Zavřená MŠ
Vánoční focení
Mikuláš
Vánoční koledování -účast
povinná
Zavřená MŠ
Zavřená MŠ
Velikonoční tvoření
Focení tříd
Den dětí
Pasování předškoláků
Zahradní slavnost, vystoupení
dětí -účast povinná.
Přespání ve školce.
Zavřená MŠ
Zavřená MŠ

O dalších akcích, plánovaných v rámci denního programu MŠ, budete vždy
informováni alespoň týden předem prostřednictvím reportu, který je
rodičům zasílaný mailem na konci každého týdne a na nástěnce v MŠ.
BESEDY PRO RODIČE
Zpravidla každé poslední úterý v měsíci. Začínáme od října. Budou se
probírat aktuální témata, která s dětmi řešíme ve školce a pak také zařadíme
to, co vás pálí doma a nevíte si s tím možná rady.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE
Příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální
06.30 – 08.00 práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti, činnosti s prvky
montessori.
8:00

Dítě je již ve třídě

08.00 - 08.45

Hygiena, svačina, pohybové aktivity

08.45 - 10.00

Řízená činnost

10.00 - 11.30

Pobyt venku, propojení s výchovně vzdělávacími cíli,
spontánní činnosti na školní zahradě, mohou být nahrazeny
procházkou, výletem do okolí.

11.30 - 12.15

Hygiena, oběd

12.15 – 12.30 Vyzvedávání dětí
12.30 - 14.00

Odpočinek dětí

14.00 - 14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

15.15 – 16.00 Kroužky
14.30 – 17:00 Vyzvedávání dětí, odpolední aktivity, pobyt venku
17:00

Uzavření MŠ

PŘÍCHODY A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ
Příchody dětí jsou možné do 8:00 = v 8:00 je již dítě ve třídě.
Vyzvedávání dětí je možné v časech 12:15 – 12:30 a pak od 14:30.
Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.
Pokud tato osoba není uvedena v evidenční listu vyplňovaném při nástupu
dítěte do MŠ, může rodič poslat mail (skolkausila@gmail.com), či sms
(+420 774 890 926) s údaji o pověřené osobě (jméno + datum narození, či
trvalé bydliště).

CO S SEBOU DO MŠ ANO A CO NE
Dětem dávejte vhodné a podepsané oblečení dle sezóny. Děti si mohou do
školky vzít malého plyšáka, který se vejde do kapsáře ve třídě. Tvrdé hračky
a autíčka jsou nevhodné. Do školky určitě nepatří žádné bonbóny a
cukrovinky – nedávejte je dětem ani do skříněk.

ODHLAŠOVÁNÍ / VYZVEDÁNÍ OBĚDŮ
Dítě musí být přihlášeno či odhlášeno ke stravování nejpozději předchozí
pracovní den do 8:00, a to prostřednictvím online systému webooker
mateřské školy (http://www.skolkausila.cz/sekce-pro-rodice – školka
omluvy), v krajním případě například nefunkčnosti systému telefonicky na
čísle +420 774 890 926.
Výdej obědů probíhá v době od 11:45 do 12:15 hod. Jídlo je vydáváno pouze
do vlastních nádob a je určeno k okamžité spotřebě. Tato možnost je pouze
první den nepřítomnosti, poté musí rodič dítě ze stravování odhlásit. Pokud
rodiče dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinní stravu zaplatit.

