Informace pro rodiče (školní rok 2020-2021)
Adresa: Mateřská škola Radvanice, Radvanice 49, 285 06 Sázava
Kontakt: pevná - 327 321 303
mobil – Soustružníková 604 552 640, Novotná – 775 986 036
e-mail: Materska_skola_Radvanice@seznam.cz

Provoz MŠ: od 6,15 do 15,45 hod.
Školné: 200,-Kč za měsíc, neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s OŠD.
Stravné: 46,-Kč včetně svačinek/den
Co bude Vaše dítě v mateřské škole potřebovat?





Bačkorky s pevnou patou, ne pantofle! Nebo sandálky se světlou podrážkou
Do třídy – pohodlné oblečení (sukýnku/kalhoty na hraní, punčocháče, tričko
s krátkým/dlouhým rukávem)
Do skříňky – náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky či legíny)
Pobyt venku – sportovní oblečení a obuv, ve kterém se děti cítí pohodlně a které si budou
moci zašpinit

Prosím, PODEPIŠTE DĚTEM VŠECHNU OBUV A OBLEČENÍ.

Do kdy byste měli přivést své dítě?
Dítě je vhodné přivést do školky do 8,00hodin, z důvodu realizace plánovaných činností.

Jak postupovat v případě nepřítomnosti dítěte?
Nepřítomnost je potřeba co nejdříve ohlásit osobně nebo telefonicky. Pokud je nepřítomnost odhlášena
do 6,30hod, neplatíte za stravu. Když dítě nepřijde do školky přesto, že není odhlášeno, máte nárok
si oběd vyzvednout ve školce pouze v první den jeho nepřítomnosti, v době od 12,30 do 13,00hod.
(do vlastních nádob).
Omlouvání dětí – rodiče omluví nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky.
Rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku podle § 34a odst. 2 školského zákona,
omluví nepřítomnost dítěte písemně, s uvedením důvodu nepřítomnosti (omluvný list je
k dispozici ve třídě).
Jak postupovat, aby se vaše dítě cítilo u nás co nejlépe?
Doporučujeme neprotahovat dobu loučení. Dále je vhodné začít s kratší dobou pobytu v MŠ a
postupně ji prodlužovat. Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně dohodnete další
postup. Přejeme si, aby se tady vaše dítě cítilo dobře a aby počáteční adaptace proběhla co nejlépe.
V případě potřeby se můžete kdykoliv obrátit na učitelky. Vážíme si vašich postřehů a námětů. Těšíme
se na spolupráci.

