ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESTLICE
Na Návsi 3, Čestlice

INFORMACE PRO RODIČE
školní rok 2019/2020
Odloučené pracoviště MŠ: Pitkovická 260, Čestlice 251 01
1. Provoz mateřské školy
630 – 1700
V čase od 630 do 800 jsou děti spojené v jedné třídě. Poté se rozdělují do svých tříd a přebírá si je svoje
paní učitelka.
V čase od 1500 do 1700 se děti opět spojují do jedné třídy.
Školní rok
✓ 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020
✓ Je možné přihlásit své dítě na 14denní prázdninový provoz v MŠ Čestlice (1. 7. 2020 – 10. 7. 2020)
Rozdělení tříd
1 třída „Hvězdičky“
✓ 24 dětí – děti tříleté a čtyřleté
2 třída „Sluníčka“
✓ 24 dětí – předškolní třída
2. Personální zabezpečení
třída „Hvězdičky“
Lucie Dostálová – zástupce ředitele pro MŠ
Eva Slaměníková – učitelka
třída „Sluníčka“
Dominika Březinová – učitelka
Iveta Hlavatá – učitelka
3. Platby
Školné
✓
✓
✓
✓
✓
✓

900,- /měsíc
číslo účtu: 181 700 144/ 0300 (ČSOB)
do 15. dne v měsíci
pod přiděleným variabilním číslem, které obdržíte na začátku školního roku
školné se nevrací
děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí

Stravné
✓
✓
✓
✓

900,-/ měsíc; děti s OŠD 1 000,-/měsíc
číslo účtu: 246 793 637/ 0300 (ČSOB)
do 15. dne v měsíci
vyúčtování stravného probíhá 1x ročně na konci školního roku, popřípadě v červenci
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Rodičovský příspěvek
✓ 1400,- / ročně
✓ je využíván na kulturní akce pro MŠ
✓ evidence v pokladní knize
4. Adaptace v MŠ
✓ U nově malých přijatých dětí doporučujeme nejméně 14denní polodenní docházku (po obědě).
5. Omlouvání dětí
Telefonicky téhož dne do 815!
Rodiče předškolních dětí po příchodu do MŠ jsou povinni absenci (včetně pozdních příchodů) omluvit
také písemně (do omluvného listu).
6. Předávání dětí
Děti předávejte osobně učitelkám nebo zaměstnancům MŠ. Neposílejte děti samotné
do tříd ani je nenechávejte samotné v šatně.
Při předání dítěte paní učitelkám je třeba vyznačit na tabuli, které jsou umístěny přede dveřmi do tříd, zda
si vyzvednete dítě po obědě nebo po spánku.
7. Vyzvedávání dětí
po obědě:

Hvězdičky od 1200 hod – 1230 hod
Sluníčka od 1230 hod – 1300 hod

po spaní:

1430 – 1700

Jestliže má dítě vyzvednout jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít vyplněnou platnou
plnou moc zákonnými zástupci dítěte (ke stažení na webových stránkách nebo na požádání u paní
učitelek).
8. Zájmové kroužky
✓ angličtina pro nejmenší
✓ flétna
✓ logopedie
✓ sportovní hry
Kroužky se realizují podle počtu přihlášených dětí.
Platby probíhají na účet vedoucím kroužku nebo agentuře Kroužky.cz.
Zahájení kroužků v říjnu 2019
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9. Stravování
Probíhá v MŠ, součástí budovy je samostatná jídelna, kde se děti střídají po třídách.
Jakékoli omezení ve stravě (potravinové alergie, celiakie, diabetes aj.) je nutné
nahlásit paní učitelkám a uvést na přihlášku ke stravování společně s potvrzením od lékaře.
S dalšími dotazy ohledně stravování se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny.
email: cestlicekuchyn@seznam.cz
10. Podávání léků
V MŠ nejsou podávány žádné léky (z důvodu možných vedlejších účinků).
Výjimku tvoří léky, které je nutné dítěti podat v případě ohrožení jeho života (např. silná alergická
reakce, epilepsie). V těchto případech si zákonný zástupce dítěte vyžádá od paní učitelek formulář
k vyplnění, který potvrdí pediatr nebo odborný lékař dítěte a uvede množství a způsob dávkování léku.
Poté zákonný zástupce seznámí paní učitelky se způsobem podání daného léku.
11. Co s sebou do školky
✓ Bačkůrky s pevnou patou (ne s černou podrážkou)
✓ Pyžamo
✓ Zubní kartáček, pasta na zuby (pouze „sluníčkové děti“)
✓ Látkový pytel (zůstává v MŠ po celý rok – nutné pravidelné kontroly!), který obsahuje:
o minimálně jeden náhradní kus od každého oblečení, které má dítě na sobě (náhradní ponožky,
punčocháče, spodní prádlo, legíny, tepláčky, tričko)
o oblečení na ven přizpůsobené aktuálnímu stavu počasí.
VŠECHNY VĚCI PODEPSAT!
✓ NE hodnotné hračky ani drahé oblečení
12. Ostatní
Od dubna 2020 budete mít možnost přihlásit své dítě na plavecký kurz. Počet míst je ovšem omezený,
přednost budou mít děti předškolní.

email: ms.cestlice@email.cz

telefonní číslo: 272 660 998

