Poprvé do školky
Je to poprvé…
MILÁ MAMINKO, MILÝ TATÍNKU,
Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou
školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli
připravit pro Vás několik informací, které Vám umožní lepší orientaci v novém
prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno, nepochybně víte a znáte, ale
protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme
se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.
ADAPTACE DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MŠ
Pokusme se představit si situace, když jsme poprvé nastupovali do nového
zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek. Co budu dělat? Jací
budou kolegové? Zvládnu to? a další… Stává se nám to vždy, když nás čeká
něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své
obavy vyslovit. A i když se do školky těší, nejistota v něm zůstává.
Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti
v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má – li si dítě zvyknout bez
problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné,
a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá, obvykle je to 4 - 6 týdnů. V této době
musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat
delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit
se bezpečně.
To jsou důvody, proč nabízíme již před zápisem dítěte do MŠ, možnost
zúčastnit se programu „Miniklubíčka“, docházet si s dítětem pohrát a zároveň
se seznámit s prostředím mateřské školy. Maminka je v tomto případě
jistotou a prostředníkem, jak se dítě může seznámit s novým prostředím,
novými kamarády i učitelkami. Zároveň je rodičům umožněno lépe poznat, jak
se v mateřské škole pracuje a co dětem pro jejich rozvoj nabízí.
Pokud nebylo možné využít této nabídky, pak je potřeba najít náhradní řešení
pro adaptaci dítěte – nejprve dítě dochází do školky na chvíli (do 10 hodin).
V této fázi si dítě klade otázky Co tu budu dělat? Proč tu jsem? S čím si budu
hrát? Můžu si to půjčit? Postupně se doba pobytu ve školce prodlužuje
na celé dopoledne. Opět nastává čas otázek – dítě je nedokáže pojmenovat,
ale cítí je.. Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky
je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o jejich pravdivosti přesvědčit.
Navíc se poprvé v životě setkává se situací, kdy není středem pozornosti,
protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Ve školce jsou určitá pravidla, režim…
Doporučujeme neprodlužovat ranní loučení s dětmi mezi dveřmi!!!
Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze
adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat, nebo odpočívat jinde,
než ve své postýlce. Některé děti mají pyžamko spojené pouze se spánkem
v noci. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí
dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit
o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku,
mazlíka na lehátko a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit
takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce
poprvé spinkat. Teprve odchází – li dítě po obědě, v době odpočinku
se samozřejmostí na lehátko, spokojeně z něj vstává a odchází si hrát, teprve
tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Každé dítě má své místo v šatně, zde by mělo mít i náhradní oblečení
a oblečení na pobyt venku či zahradu, které by mělo být spíše starší,
pohodlné. Kapsář, taštičku, ručník, postýlku – vše má označeno svoji
značkou. Obuv má být bezpečná – ne žabky ani „krosky“. Je nutné odlišit věci
na ven a do školky – i v létě (jiné kraťasy, sukni, tepláky, legíny...)
Doporučujeme pokrývku hlavy. Děti chodí téměř za každého počasí ven –
oblečení přiměřené, myslet na možnou změnu počasí, nebo na dopravu
autem (čepice, mikina, v zimě rukavice, bunda…). Do třídy je dobré mít také
pohodlné a starší oblečení, protože často pracujeme s barvami a dalšími
materiály, kterými se děti mohou ušpinit. Mějme na paměti, že dítě by
se mělo soustředit na činnosti, nikoli na to, aby se neušpinilo a nemuselo
se strachovat Co tomu řekne maminka?
Věci je nutné podepsat, označit. Děti jsou malé a některé – většinou své
věci nepoznávají. Pyžama si děti přinášejí v pondělí čistá a v pátek si je
odnášejí domů.
Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky…
Kupujete – li obuv, vyberte prosíme takový typ, který si dítě dokáže samo
obout.. Oblečení i obuv by měly být dostatečně velké, pohodlné. Při odchodu
z MŠ zkontrolujte, zda je oblečení použitelné na druhý den, v případě potřeby
porovnejte nebo doplňte.

Důležité a základní informace před nástupem dítěte do mateřské školy
V červnu 2021 proběhne informační schůzka rodičů s dětmi a učitelek –
přesný termín Vám bude zaslán na email. Budete mít možnost předat
vyplněnou dokumentaci (evidenční list potvrzený lékařem, přihlášku
ke stravování, souhlas s povolením inkasa, zmocnění, dotazník), prohlédnout
si část prostor MŠ, individuálně se ptát...
Co děti do MŠ potřebují:
Do třídy: hrací kalhoty (lehké) v pase do gumy, bez šlí, tričko s krátkým
rukávem, nízké bačkory (ne pantofle ani „krosky“ ), ponožky, holčičky sukni,
legíny...
Nedávejte dětem pod oblečení do třídy další vrstvy (punčošky, nátělník).
Oblečení by mělo být pohodlné, přiměřeně velké, tak aby umožňovalo
pohodlný pohyb i snadné oblékání. Mějte také na paměti, že dítě si může
oblečení ušpinit (barvy, jídlo, pobyt venku), volte proto raději starší.
Důležitá je kapsa v oblečení na kapesník!
Na pobyt venku: mikinu, tepláky či jiné kalhoty než do třídy, i v létě jiné
kraťasy či sukni, obuv na školní zahradu (postačí starší), pokrývka hlavy
v zimě: zateplené kalhoty a bundu nebo kombinézu, rukavice – šusťákové
palčáky (ne prstové, ne lyžařské), čepice, nákrčník.
Zbytečně děti nebalte, ale zároveň oblečení nepodceňte.
Reagujte na změny počasí včas.
Děti chodí ven téměř za každého počasí – délka pobytu je přizpůsobena
aktuálnímu počasí.
Do třídy i na vycházku dejte dětem vždy do kapsy čistý kapesník.
Na dobu odpočinku na lehátku: pyžamo nebo noční košilku, plyšáka –
doporučujeme takového, aby mohl zůstat v MŠ celý týden.
Náhradní oblečení: tričko, tepláky/legíny, spodní prádlo, ponožky dejte
do podepsané či jinak označené tašky a pověste v šatně na háček
za kapsářem, nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat!
V průběhu docházky bude dítě nutně potřebovat i dobrou pláštěnku
přiměřené velikosti – přesuny jinam (solná jeskyně, kulturní pořady aj.),
kterou je vhodné v MŠ nechat, dejte prosím do taštičky se značkou.
DEŠTNÍK Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NE!
Dále baťůžek na výlety a sportovní akce a lahev na pití. Přineste pouze
v případě potřeby.
VŠE PROSÍME PODEPSANÉ !!!

FB, web, „rajče“, nástěnky:
zde najdete informace o aktuálním dění, novinkách, připravovaných akcích,
odkazech na foto a video...
webové stránky: www.msklubicko.cz
uzavřená FB skupina MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou, která je tvořena
pouze pracovníky MŠ a rodiči (prarodiči) dětí navštěvujících MŠ. Po ukončení
docházky dítěte dochází k odebrání člena ze skupiny.
„rajče“ – zaheslované úložiště fotek a videí z jednotlivých tříd, přístup
a přihlašovací heslo vám bude předáno
nástěnky, dveře do třídy: sledujte pravidelně informační cedule na nástěnce
a dveřích třídy
Stravování, úplata za předškolní vzdělávání, odhlašování a omlouvání,
fond SRPŠ
Stravné:
celodenní stravné 34 Kč

• oběd a jedna svačina 26 Kč (18+8)
Úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč měsíčně (během února bude
vystavováno potvrzení o výši výdajů
na předškolní vzdělávání pro uplatnění slevy na dani).
Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání úplatu neplatí !!!
Platí se za právě probíhající měsíc, odhlášené obědy se odečítají vždy
následující měsíc. V červnu poslední platba.
Preferujeme bezhotovostní platbu, podmínkou je pouze souhlas rodiče
k inkasní platbě z vlastního účtu ve prospěch účtu MŠ: 126 372 0389/0800,
doporučovaný měsíční limit 1200 Kč.
V případě změny čísla účtu, ze kterého je inkasní platba povolena, je nutné
informovat MŠ včas! Platba za stravné a školné probíhá současně v součtu a
je prováděna kolem 20. dne v měsíci.
Přihláška ke stravnému se vyplňuje každý rok.
Platba může být výjimečně uskutečněna v hotovosti do 15. dne v měsíci
(v pracovních dnech 6.30 – 7.50, 11.00 – 13.00 hodin u vedoucí školní jídelny
p. Morávkové). V případě nejasné výše platby je možno se informovat taktéž
u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování stravy a omlouvání dětí:
Prosíme o odhlašování dětí nejpozději tentýž den max. do 7.30 hodin
některou z těchto možností:
- osobně u třídních učitelek
- telefonicky na čísle 481 671 977
- SMS na čísle 606 479 990
- emailem: vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz
- zápisem do sešitu v šatně
Pokud tak neučiníte, stravné za první den nepřítomnosti bude započítáno.
Po nahlášení je možné si oběd tento první den vyzvednout ve školní kuchyni
od 10,45 do 11.20 hodin.
Předem známou nepřítomnost dítěte nebo vyzvednutí po obědě rodiče
omluví vždy zápisem do sešitu v šatně MŠ. V případě nepřítomnosti delší než
14 dní rodiče dítě omluví a dodatečně zapíší nepřítomnost do sešitu v šatně
(i u mladších dětí - neomluvená absence je posuzována dle § 35 odst.1 šk.
zákona č. 561/2004Sb - školský zákon).
Rodiče předškolních dětí omluví nepřítomnost dítěte telefonicky a následně
do 5 pracovních dnů písemně do sešitu v šatně, popř. na email MŠ (děti mají
povinné předškolní vzdělávání).
Fond SRPŠ: vede vybraný zástupce z řad rodičů, vybírá se zpravidla 1x
ročně, z fondu je hrazen výlet na konci školního roku, drobné dárky, odměny
– barevný den, bruslení, karneval, dětský den, bramborový den, zahradní
slavnost...
Jak to u nás chodí:
6.30 – 8.00 dopolední scházení dětí, hry – námětové, konstruktivní,
dramatické, individuální činnosti s dětmi
Prosíme přivádějte děti tak, aby nejpozději v 8 hodin již byly ve třídě,
pozdější příchody narušují program
8.00 – 9.30 pokračují námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové
činnosti, didakticky cílené činnosti (kolektivní, skupinové, individuální)
8.30 – 9.00 svačina
9.30 – 10.00 odchod na pobyt venku
11.30 – 12.15 společné stolování, oběd
do 14.00 odpočinek, spánek na lehátku
14.00 – 16.30 odpolední svačina, pokračují odpolední činnosti, pobyt
na školní zahradě
Organizace dne je pružná, přizpůsobena situaci, akcím, počasí…

Děti, které odchází po obědě domů, je nejlépe vyzvednout v čase
12 – 12,15 hodin.
Děti, které v MŠ odpočívají, spinkají je nejlépe vyzvednout nejdříve v 14.15 h.
(probouzení, převlékání, odpolední svačina,..)
Zabezpečení budovy MŠ:
Kamerový systém a otvírání dveří pomocí čipů jen v určených časech
6.30 – 8.00, 11.50 – 12.30, 14 – 16.30 hodin.
Neučte děti otevírat dveře samostatně zvenku ani zevnitř!
Zevnitř dospělý zmáčkne tlačítko vedle dveří, počká na cvaknutí zámku,
poté zatlačí rukou a otevře.
Na začátku školního roku vám bude oproti vratné záloze 200 Kč předána
dvojice čipů.
Do budovy MŠ nepouštějte cizí osoby, ani ven děti bez dohledu
dospělého!
Zvažte donášku hraček z domu do MŠ – nedoporučujeme - neručíme
za bezpečnost, není možno hlídat – malé části, časté hledání, ztráta,
záměna, rozbití... Vyjímku tvoří menší plyšák na odpočinek, spánek.
Nedávejte dětem s sebou do MŠ jídlo, pití ani sladkosti, výjimku tvoří předem
plánované akce a měkké bonbóny, které mohou děti donést ostatním
od svátku či narozenin.
Přivádějte děti do MŠ zdravé, prosíme, zvažte vždy objektivně aktuální
zdravotní stav vašeho dítěte.
V prostorách MŠ i školní zahrady při předávání či vyzvedávání dětí se prosím
zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu.
V případě akce – prosíme případné platby i příchody včas, s sebou vše
potřebné.
Prosíme rodiče, aby do třídy donesli 2-3 krabičky kapesníků, které budou děti
využívat po celý školní rok.
Rodiče mají povinnost se seznámit se školním řádem MŠ, což na začátku
školního roku stvrzují svým podpisem.

Neváhejte se se svými dotazy, náměty, připomínkami, nápady
ke zlepšení obrátit na třídní učitelky, případně ředitelku,
nebojte se s námi komunikovat, naším společným cílem je,
aby děti chodily do MŠ rády, s chutí, cítily se v ní dobře
a spokojeně.

