Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace

ředitelka: Mgr. Jaroslava Kotačková
zástupce ředitelky: Vlasta Minářová

Třídy U Obůrky:
Písmenka, starší děti 733 594 614
Sluníčka, mladší děti 733 594 615

Třídy Palackého:
Kočičky, starší děti 733 594 555
Pejsci, mladší děti 733 594 556

Třídy Hanělova:
Veverky, starší děti 733 594 557
Krtci, mladší děti 733 594 558

Provoz – 6:00 – 16:00
Děti přicházejí zpravidla do 8:00 h, nejpozději do 8:15 h
Po obědě 12:00 – 12:30
Po odpočinku 14:00 – 16:00
V 16:00 h se MŠ uzavírá, vyzvedněte si dítě s dostatečnou časovou rezervou.

Učitelky přebírají odpovědnost za dítě po předání rodiči nebo zmocněnou osobou, k odvádění
dítěte lze zmocnit jinou osobu.
Nepřítomnost dítěte je třeba ohlásit v pondělí do 8:15 h. Úterý - čtvrtek den předem.
Nemocné dítě do MŠ nepatří.

Denní program
6:00 – 10:00 řízené i spontánní činnosti (individuální, skupinové i kolektivní), výchovná
činnost, cvičení, svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:30 oběd
12:30 - 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 16:00 odpolední zájmové činnosti
časy jsou orientační dle podmínek a potřeb dětí
Pitný režim – děti mají neustále k dispozici nápoje ve třídě.

Naše společné cíle
 my jako učitelé a vy jako rodiče chceme společně vychovat z vaší ratolesti
sebevědomého člověka, který v životě dokáže být ohleduplný a citlivý k okolnímu světu
 společně budeme podporovat a posilovat všestranný rozvoj vašeho dítěte a jeho
motivování pro touhu vzdělávat se.
Jak na to?
 budeme respektovat osobnost a jedinečnost vašeho dítěte;
 vytvoříme laskavé a útulné prostředí, které má pravidla, kde budeme v dítěti upevňovat
pocit jistoty a bezpečí;
 posilujme sebevědomí dítěte tím, že ho naučíme mít rádo samo sebe a druhé, sportovat,
malovat, zpívat, orientovat se ve světě, toužit poznávat a učit se nové;
 spolupracujme a posilujme vztah vaší rodiny a školy prostřednictvím navození
vzájemné důvěry a pohody;
 v naší mateřské škole vytváříme příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí.

„Mami, tati, pomoz mi, ať to umím sám“
Chcete-li umožnit svému dítěti, aby v mateřské škole snadno zvládlo své první odloučení
od rodiny, aby bylo úspěšné a přijímané v kolektivu, veďte vaše dítě k samostatnosti.

Co by mělo dítě umět:








používat toaletu
umývat a utírat si ruce
smrkat
oblékat si kalhoty, tričko, ponožky
obout si boty
samostatně se najíst lžící
chodit (např. do města a zpět)

Co bude potřebovat – označené značkou






oblečení do třídy pohodlné (23°C) s kapsou na kapesník.
přezůvky se světlou podrážkou (ne pantofle a gumovou obuv)
pro pobyt venku (umaže se)
náhradní prádlo
pyžamo

Stravné, úplata
cena stravného 35,-/37,-Kč
výše úplaty 430,-Kč
Pro placení stravného a úplaty je třeba zřídit svolení k inkasu na toto bankovní spojení:
KB 19-7758390227/0100
Potvrzení o svolení k inkasu je nutno předložit vedoucí jídelny. Stravné bude inkasováno vždy
k 15. - 17. v měsíci.

Další informace naleznete ve Školním řádu naší školy. Přístupové údaje k dokumentům naší
školy obdržíte, pokud bude Vaše dítě přijato.

