Vnitřní řád MŠ Hříšice

2020 - 2021

1. Děti přicházejí do MŠ v doprovodu svých rodičů nebo jejich zástupců mezi 6. 30 – 8. 30.
Je možné si s učitelkou dohodnout i pozdější příchod, dítě ale musí mít nahlášené jídlo.
2. Předškolní děti mají stanovený povinný pobyt v MŠ 8.00 -12.00 h ( Povinné předškolní vzdělávání)
3. Rodiče předají převlečené dítě učitelce ve třídě, pak teprve opustí budovu MŠ.
4. Dítě z MŠ odvádí rodiče nebo jimi písemně pověřená osoba

( zapsaná rodiči v Evidenčním listu )

5. Děti z MŠ odcházejí: pokud neobědvají – v 11.15, po obědě v 11.45 a po spaní od
14.00, škola se zavírá v 15.45
6. Omlouvání dětí:den předem nebo do 8.00 h v den nepřítomnosti: tel. 739 308 069 (sms)
7. Dítě s projevy onemocnění do MŠ nepatří, učitelka vás s ním musí poslat domů, pokud
se nemoc projeví v MŠ, vyzveme vás k převzetí dítěte. Po teplotě je dítě aspoň 3 dny
doma. Nedávejte do MŠ nedoléčené dítě. Pokud by se tak stávalo u někoho často,
bude školka vyžadovat lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
8. Rodiče jsou povinni hlásit v MŠ výskyt infekčního onemocnění v rodině, výskyt vší,
změny v osobních údajích dítěte.
9. Stravné se platí dva dny v prvním týdnu v měsíci v hotovosti ve třídě MŠ,
přehled o výši stravného najdete na nástěnce.
10. Školné se platí v hotovosti ve třídě spolu se stravným, výše školného je 200,- Kč za
dítě/měsíc. Slevu neudělujeme a peníze za školné používáme pouze k nákupu hraček
a pomůcek pro děti.
11. Dotazy a připomínky směřujte k ředitelce MŠ, v případě potřeby si můžete vyžádat
schůzku nebo konzultaci. Rodiče jsou o dítěti informováni při každodenním styku.
12. Pracujeme podle programu: „Začínáme společně“ - více v ŠVP v šatně dětí.
13. Děti jsou společně pojištěny na úraz u pojišťovny Kooperativa.
14. Děti k pobytu v MŠ potřebují: bačkorky s bílou podrážkou a pevnou patou, plátěný
sáček s náhradním oblečením (kalhotky, tričko, ponožky – v zimě punčocháče...),
vše podepsané. Na vycházky musí mít děti pokrývku hlavy (v létě kvůli úžehu ).
15. Děti s sebou nesmí nosit do MŠ jídlo a hračky. Pouze jednu plyšovou hračku na spaní
a maličkou sladkost (medvídky, lentilky...) o narozeninách.
16. Pokud se zdržíte s dítětem na školní zahradě, dodržujte stejná pravidla, jako když jsou
děti na zahradě s učitelkou (Pravidla jsou vyvěšena v šatně dětí).
17. Zvykání nových dětí probíhá podle Adaptačního postupu (na webu nebo na nástěnce).
18. Zápis do MŠ se koná vždy mezi 2.5. - 16.5. v MŠ ( více informací na webu, v MŠ ).

