INFORMACE PRO RODIČE MŠ DOLNÍ LIBCHAVA, ČESKÁ LÍPA

ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.30 – 16.30
Čas určený pro scházení dětí: od 6.30 do 8.00. Mateřské škole je od 8 hodin z bezpečnostních důvodů
uzavřena. Příchod mimo určený čas je nutné domluvit s třídní učitelkou.
Čas určený pro vyzvedávání po obědě: od 12.00 do 12.30 od 12.30 je mateřská škola z bezpečnostních
důvodů uzavřena. Vyzvedávání mimo určený čas je nutné domluvit s třídní učitelkou.
Čas určený pro odpolední vyzvedávání dětí: od 15.00 do 16.30. Do 15.00 je mateřská škola
z bezpečnostních důvodů uzavřena. Vyzvedávání mimo určený čas je nutné domluvit s třídní učitelkou.
PROVOZ TŘÍDY:
REŽIM STRAVOVÁNÍ:

6.30 – 16.30
RANNÍ SVAČINA

8.30

OBĚD

11.30

ODPOLEDNÍ SVAČINA

14.30

ODPOČINEK PO OBĚDĚ:

12.00 – 14.00

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

v aplikaci TWIGSEE

KONTAKTY

TELEFON - PEVNÁ LINKA; MOBIL

TŘÍDA MEDVÍĎAT
ŘEDITELKA
EKONOMKA
HOSPODÁŘKA
VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

487 871 377, 731 449 141
733 552 027
484 844 713; 733 745 992
484 844 702; 484 844 714
484 844 707; 731 449 143

E-MAIL : ms.dlibchava@seznam.cz WEB

www.ms-arbesova.cz

ÚPLATA A STRAVNÉ
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
500,-/ kalendářní měsíc
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník mateřské školy
nebo zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek.
STRAVNÉ

CELODENNÍ DOCHÁZKA

1035,-/ kalendářní měsíc (děti do 6 let)
1127,-/ kalendářní měsíc (děti od 6 let)
POLODENNÍ DOCHÁZKA
805,-/kalendářní měsíc (děti do 6 let)
897,-/kalendářní měsíc (děti od 6 let)
SPLATNOST do 15. dne kalendářního měsíce
Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za stravné se hradí dohromady v jedné částce pod jedním
variabilním symbolem.
Přeplatky za nevyčerpané stravné se vrací 2x za školní rok. Za období září 2022 – prosinec 2022 se vrací
přeplatky v únoru 2023; za období leden – srpen 2023 v září 2023.
CO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŘEBUJÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vhodné oblečení na hry a činnosti v herně a třídě.
Vhodné oblečení na pobyt venku (dle ročního období).
Přezůvky (bačkory).
Pyžamo na spaní.
Cvičební úbor.
Kapesníky (látkové, papírové).

Děti nemají být ve stejném oblečení ve třídě i venku z hygienických důvodů. Doporučujeme označit
dětem oblečení. Dbejte, aby oblečení dětí mělo správnou velikost a bylo funkční (zip, suchý zip, patenty,
knoflíky). Pomáhejte dětem udržovat ve svých věcech v šatně pořádek. ¨
PLÁN UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH
Provoz mateřské školy bude přerušen o vánočních prázdninách od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023
(5 pracovních dnů v prosinci).
Náhradní provoz v případě potřeby zajistíme. Nezapomeňte nahlásit do konce listopadu učitelce ve
třídě.
Provoz mateřské školy bude přerušen v době hlavních školních prázdnin ve školním roce 2022/23
od 10. července do 13. srpna 2023.
Náhradní mateřská škola: MŠ Roháče z Dubé, MŠ Arbesova. Nezapomeňte do konce května nahlásit
třídní učitelce umístění v náhradní škole.
V době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin není provoz mateřské školy přerušen.
Uvítáme informaci o přítomnosti či nepřítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole.
Školní vzdělávací program „KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ“
vzdělávací nabídka Školního vzdělávacího programu je rozdělena do šesti integrovaných tematických
bloků
1. Potkali se u…
adaptace v mateřské škole
2. Podzim u…
podzimní tématika
3. Vánoce u…
advent a vánoční tématika
4. Zima u…
zimní tématika
5. Jaro u…
jarní tématika
6. Léto u…
letní tématika
KDO PEČUJE O VAŠE DĚTI
Třída „Medvíďata“

o děti pečuje

třídní a vedoucí učitelka Sandra Svobodová
učitelka Kateřina Fenclová
o pořádek se stará Kateřina Wendlerová
o plná bříška pečuje Jarmila Potenská, Dana Hubálková

Školní poklady střeží ekonomka
a hospodářka
Nad dětmi i dospělými a děním ve škole bdí ředitelka

Simona Bencová
Lenka Doubková
Pavlína Černá

DALŠÍ INFORMACE
Hračky v mateřské škole
Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky! Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás
prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo
drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet i odnášet, mohou si je nechat ve
škole od pondělí do pátku, ale neskladujte nám je v mateřské škole. Za hračky přinesené z domova
neručíme.
Pes a mateřská škola
Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, musí pes mít náhubek (košík). V objektu mateřské
školy jej nepouštějte volně, přivažte ho uvnitř objektu u vrat tak, aby nerušil příchozí a sám nebyl rušen.

Odpočinek dětí neboli spaní
Po obědě se děti převlečou do pyžama a jdou si odpočinout při četbě pohádky. Po přečtení pohádky (cca
ve 13. hodin) nabídne paní učitelka dětem klidové činnosti. Děti nemusí ležet na lehátku, pokud nespí.
Použití toalety
Z hygienických důvodů není možné, aby děti vykonávaly nutnou potřebu na zahradě mateřské školy.
Mohou se vrátit na toaletu v 1. nebo 2. patře.
Výskyt vší
V posledních letech se vyskytují vši a hnidy. Zvýšený výskyt zaznamenáme vždy po prázdninách (letní,
vánoční, jarní…). Pokud zjistí učitelka výskyt parazitů, oznámí tuto skutečnost rodičům osobně při
vyzvedávání dětí. Rodiče zajistí odstranění parazitů. Ostatní rodiče také neprodleně upozorní, těm
doporučujeme preventivně použít šampon či jiný přípravek, který parazity ničí.
V případě opakovaného výskytu použije učitelka odpovídající prostředek a vyzve rodiče k okamžitému
vyzvednutí dítěte z mateřské školy a odstranění parazitů. Při výskytu parazitů dezinfikujeme hřebeny,
měníme ručníky a povlečení. Hnidy a vši se musí odstranit, nestačí aplikovat šampon či jiný prostředek.
Pokud zjistíte doma výskyt vší a hnid, oznamte to učitelce.
Informace k výletům
Mateřská škola pořádá výlety, nejen proto, že na ně děti rády jezdí. Také jimi doplňujeme a
obohacujeme Školní vzdělávací program mateřské školy. Výlety pořádáme ve všech ročních obdobích; na
jaře, v létě a na podzim plánujeme spíše výlety spojené s pobytem v přírodě; v zimě výlety kombinované
(uvnitř i venku).
Výlety jsou převážně celodenní. Na výletech dětem poskytujeme kompletní servis; stravu na celý den
včetně mlsání, hygienu, pitný režim, bezpečné přechody, dopravu od mateřské školy a zpět.
Strava na výletech: snídaně v MŠ, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, jablka celý den.
Autobus nás doveze na místo, počká na nás, přijede pro nás, kam potřebujeme. Během cesty jsou
hygienické přestávky dle potřeb dětí. Cena dopravy závisí na počtu ujetých kilometrů a počtu dětí.
KDE NAJDETE INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
RODIČE MEDVÍĎAT

na nástěnce v šatně u Medvíďat.

Dále informujeme rodiče pomocí SMS zpráv, emailových zpráv, webových stránek.
INFORMACE O JÍDLE: na jídelním lístku v šatně.
Důležité informace vám předají třídní učitelky písemně, elektronicky.
WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: www.ms-arbesova.cz
Pod záložkami nahoře na úvodní stránce, vedle znaku mateřské školy, jsou informace pod několika
záložkami, kliknutím na konkrétní záložku se vám rozbalí další nabídka.
Záložka „MATEŘSKÉ ŠKOLY“ (informace o konkrétní mateřské škole a třídě).
Záložka „ŠKOLNÍ JÍDELNA“ (informace o stravování, jídelní lístek na aktuální týden, další informace).
Záložka „PRO RODIČE“ (informace pro rodiče, školní řády).
Záložka „ZÁPIS“ (informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání).
Záložka „ROZPOČTY“ (další informace).
Záložkou „PRO VEŘEJNOST“ (GDPR, výroční zprávy, další informace).

