MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí
KONTAKTY:
ČERVENÉ KLUBÍČKO I. tř. - 608041580
ŽLUTÉ KLUBÍČKO II. tř. - 608042580
MODRÉ KLUBÍČKO III. tř. - 608033280
ZELENÉ KLUBÍČKO IV. tř. - 608044580
BÍLÉ KLUBÍČKO
V. tř. - 608125580
ředitelka MŠ: 774443553
vedoucí stravování: 774443554
www.msuo-klubicko.cz
e-mail: msdelnicka@ktuo.cz
PROVOZNÍ DOBA MŠ:
6.30 – 16.00 (příchod dětí nejlépe do 8.00, u předškoláků je předškolní docházka povinná, dítě
osobně předejte učitelce, vyzvedávání dětí po obědě je 12.00 – 12.30, vyzvedávání dětí odpoledne
14.30 – 16.00, opuštění MŠ nejpozději v 16.00

CO MUSÍ MÍT DÍTĚ VE ŠKOLCE Z DOMU:
•
•
•
•
•
•
•

vhodné oblečení do třídy a bačkory s pevnou patou
oblečení a boty na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si ušpinit)
náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí min. dvoje),
pyžamo (cca 1x za 14 dní si dítě přinese čisté pyžamo, výměnou za nošené)
gumáky, pláštěnku
pastovou podepsanou krabičku na odpolední svačinky, které nejdou zabalit
na začátku školního roku 700,- Kč na třídní fond a 1 krabici vytahovacích papírových
kapesníků 200 ks

To vše označené monogramem dítěte!
Ručníčky a povlečení dětem poskytuje a pere mateřská škola.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ:
•

stravné a školné se platí bezhotovostně vždy k 1. dni v měsíci na účet MŠ
č.ú. 107-8460650297/0100, var. symbol přidělí školní jídelna

•
•

oběd a svačinky na 1 den pro děti do 6 let = 30,- Kč(měsíční záloha 660,- Kč + školné= 400 Kč),
7 let = 33,- Kč (měsíční záloha 726,- Kč)
děti si nesmí nosit jídlo z domova a prosíme, nedávejte jim žvýkačky

ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE:
V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné
oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob.
Výdej jídla do vlastních jídlonosičů - od 11.30 hod. do 12.15 hod. - pak oběd propadá!
Příjem odhlášek:
každý den do 7.00 hod nebo den předem
Odhlásit dítě můžete:
telefonicky, SMS zprávou, osobně p. učitelkám
Od 1.9.2017 u dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s OŠD), musí zákonní zástupci
nepřítomnost dítěte, kromě telefonické či ústní omluvy předem, omluvit dítě ještě písemně a to do
omluvného listu, uloženého u p. učitelek

CO BY DÍTĚ MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

znát svoje jméno, starší děti i příjmení,
umět si říci co chce nebo potřebuje,
umývat si ruce, utírat se do ručníku,
smrkat,
jíst lžící a pít z hrnečku, skleničky,
během jídla sedět v klidu u stolu,
rozeznat svoje oblečení,
obouvat a zouvat boty, bačkory (tkaničky pomůže zavázat učitelka),
oblékat se a svlékat - tričko, kalhoty, ponožky (učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti),
používat toaletu - umět si včas říci (pleny do mateřské školy nepatří)
Vážení rodiče, učte děti samostatnosti a buďte trpěliví. Dejte svému dítěti i nám čas se adaptovat.
Nezaujímejte hned negativní postoj a školkou děti nestrašte. Školka není za trest! Před dítětem
mluvte o školce hezky. Máte-li nějaké dotazy, chcete-li poradit, s důvěrou se obraťte na paní učitelky.

Prosíme, pečlivě sledujte informace na nástěnkách či na internetových stránkách!!!

