VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE RODIČŮ A MŠ

• děti vodíme do školky včas – do 8.00 hod (případný pozdější příchod je potřeba předem
telefonicky nahlásit z důvodu přípravy jídel)
• absenci dítěte je zapotřebí nahlásit do MŠ (e-mail příslušné třídy nebo sms –
viz. kontakty na nástěnkách a webových stránkách)
• učitelka přebírá za dítě zodpovědnost v momentě převzetí dítěte, čímž se rozumí osobní
kontakt zákonného zástupce s učitelkou
• případné alergie, omezení zdravotní způsobilosti a intoleranci některých potravin je
potřeba sdělit třídním učitelkám s co nejmenší časovou prodlevou
• pro snazší orientaci dětí i paní učitelek by děti měly mít oblečení označené jménem (věci
bez označení se špatně dohledávají)
• hračky a cennosti (vyjma plyšové hračky na spaní) si z důvodu ochrany majetku děti
nechávají doma
• vzhledem k hygienickým požadavkům nelze umožnit donášení vlastního jídla a pití
do MŠ
• oděv i obuv dětí pro pobyt v prostorách MŠ i pro pobyt venku přizpůsobíme aktuálnímu
počasí (s respektem ochranných prvků např. proti slunci)
• snažíme se chránit vnitřní vybavení MŠ, proto je důležité mít jiný oděv a obuv uvnitř a
jiný venku (pamatovat i na dostatečné množství náhradního oblečení)
• pyžama zpravidla vyměňujeme 1x týdně s dodržením označení jmenovkou, případně dle
potřeby dítěte (rovněž při výběru pyžama zohledníme aktuální počasí)
• z důvodu bezpečnosti a zdraví dítěte jsou pantofle vyhodnoceny jako riziková obuv pro
pobyt v MŠ (včetně pobytu venku)
• pokud budete dítě vyzvedávat po obědě (12.10 – 12.30 hod), je potřeba tuto informaci
zaznamenat do sešitu v šatně příslušné třídy
• vzhledem k zařazování vhodných alternativ odměn do výchovně vzdělávacího procesu
byly bonbony a sladkosti vyhodnoceny jako rizikové faktory, proto od jejich užívání v MŠ
upouštíme (včetně narozenin a svátků) - zároveň se tímto připojujeme k vytváření
zdravějších stravovacích návyků s odbouráváním nadměrného požívání cukru
• k zodpovězení případných dotazů a připomínek jsou vám vždy k dispozici třídní učitelky i
vedení MŠ
• je velice vhodné pravidelně sledovat všechny nástěnky z důvodu získání informací
k aktuálnímu provozu a událostem v MŠ
• naše MŠ se ztotožňuje s využíváním metod respektující komunikace, jejíž prvky
se snaží aplikovat ve vzdělávací činnosti

Naším cílem je, aby k nám vaše děti chodily rády, cítily se bezpečně a vy jste
byli spokojeni s naší prací.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

