SOUHRNNÉ INFORMACE K PROVOZU
MŠ
PROVOZ MŠ


Provoz MŠ je celodenní, a to od 6,20 do 16,30.



Ráno a odpoledne jsou třídy spojovány
6,20 – 7,00 h provoz ve třídě Lvíčat /sudý týden
6,20 – 7,30 h provoz ve třídě Lvíčat /lichý týden
16,00 – 16,30 h provoz ve třídě Lvíčat /sudý týden
15,30 – 16,30 h provoz ve třídě Lvíčat/ lichý týden
V ostatním čase jsou děti ve svých třídách.



Ráno se děti přivádí nejpozději do 8,00 h a vyzvedávají po obědě od 12,00 do 12,20 h nebo po
spaní od 14,15 h (v případě potřeby, po předchozí domluvě s paní učitelkou, lze
přivést/vyzvednout dítě v jiný čas)



Budova školy je trvale uzavřena. Rodiče i ostatní příchozí do budovy MŠ jsou po zazvonění
pouštěni dálkovým otevíráním ze třídy Lvíčat, kde paní učitelky prostřednictvím monitoru vidí,
komu otevírají.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


Pokud rodič vyzvedává dítě po obědě, ráno ho zapíše do sešitu na hlavní chodbě



Pokud rodič bude chtít omluvit dítě, zapíše jeho nepřítomnost do sešitu k tomu určenému na
hlavní chodbě, nebo nepřítomnost nahlásí telefonicky



Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, mají pro omluvu své nepřítomnosti speciální
omluvné listy, kam rodič zapíše důvody této nepřítomnosti



Pokud dítě bude přivádět či vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, musí být zákonnými
zástupci vyplněn formulář – zmocnění k vyzvedávání dítěte

Buďme k sobě ohleduplní a v případě jakékoli nemoci nechte své dítě doma.
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PLATBY


Platba školného se netýká předškolních dětí



Splatnost školného je 15. den v měsíci



Školné pro letošní školní rok 2020/2021 je 400,-/měsíčně



Platbu lze provést pouze bezhotovostně – převodem na účet č. 51-8088210227/0100



Informace ke stravnému jsou detailně popsány v samostatném plakátku

VZDĚLÁVACÍ OBLAST


Mateřská škola Tochovice pracuje podle vlastního vytvořeného školního vzdělávacího programu
(ŠVP) s názvem „Krok za krokem projdeme se celým školním rokem“



ŠVP obsahuje několik základním bloků, na úrovni tříd jsou konkretizovány



V konkrétní třídě si paní učitelky zpracovávají třídní vzdělávací program (TVP), podle kterého
s dětmi pracují



Zpracovaná témata v rámci TVP jsou v souladu s ročními obdobími, navazují na lidové tradice a
zvyky a reagují na aktuální dění kolem



Do výchovně vzdělávacího programu školy jsou zařazena také divadelní a filmová představení pro
děti



V MŠ také v průběhu dne individuálně pracujeme s předškoláky a zaměřujeme se na procvičování
problematických oblastí, a to především na grafomotoriku a logopedii



Oblastí logopedie se zabývá p. uč. Vondrášková, která na základě vyšetření dítěte od logopeda
procvičuje nedostatky ve výslovnosti atp.



Oblastí grafomotoriky se zabývají všechny p. uč. Naší snahou je pracovat s dětmi individuálně a
nabídnout jim takové činnosti, které jsou pro jejich vývoj optimální.



U mladších dětí je kladen důraz na rozvoj sebeobslužných dovedností

Speciální program pro starší děti


Jazykové hrátky (pátek)



Předškolní příprava (středa)



Grafomotorické hrátky (pondělí)

 Tyto činnosti jsou zařazeny do dopoledního programu a paní učitelky si děti rozdělují do
skupin
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Tvořivé činnosti (úterý, čtvrtek)

 Tyto činnosti jsou určeny pro předškolní děti, které po obědě nemají potřebu spánku

PLÁNOVANÉ AKCE
-

19. 9. 2020 – Vítání občánků

-

24. 9. 2020 – Výlet do Selibova (Pohádková kovárna)

-

1. 10. 2020 – Svíčkárna Plzeň

-

7. 10. 2020 – Čechova stodola

-

12. – 16. 10. 2020 – Školka v přírodě

-

19. 10. 2020 – Toulcův dvůr (Lvíčata – max. 15 dětí doplní školu)

-

14. 11. 2020 – Posvícení

-

6. 12. 2020 – Rozsvícení vánočního stromu na návsi

Podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny.

Ve Vašem zájmu je nahlásit jakékoliv změny týkající se osobních údajů
(zdravotní pojišťovna, bydliště, kontaktní telefon) či zdravotního stavu
Vašeho dítěte.

Naším cílem je předat Vašemu dítěti jen to nejlepší, chceme ho naučit novým
věcem, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, zkrátka nabídnout mu takové
zážitky, na které bude rád vzpomínat i v dospělosti. Aby tato cesta vzděláváním
byla co nejefektivnější, je potřeba, abychom MY učitelé a VY rodiče byli partneři,
ne soupeři, a abychom táhli za jeden provaz. V případě nejasností, námitek i
připomínek přijďte za námi, domluvte si konzultaci a zkusme vždy vše řešit tak,
abychom jednali v zájmu dětí, pro které tu jsme.
Těšíme se na spolupráci, kolektiv MŠ.
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