Informace pro rodiče a pokyny platné od 01. 10. 2020

1. Plán akcí na školní rok 2020 – 2021 může být vzhledem k epidemiologické situaci průběžně
upravován, akce s účastí rodičů se prozatím nekonají.
2. Připomínáme rodičům, aby děti omlouvaly vždy do 8.00 hodin, neomluvenému dítěti se
počítá poplatek, jako by bylo přítomno ve školce. Děti omlouvejte, prosím, na školní mobilní
či pevný telefon (viz kontakty na webu školy).

3. Úhrady stravného a poplatků provádějte, prosím, vždy do 1. dne následujícího měsíce.
Dodržujte tento termín, z těchto finančních prostředků hradíme dodávky potravin do školní
jídelny.
4. Prosíme rodiče, aby si prostudovaly Školní řád (viz web školy – Formuláře pro rodiče). Školní
řád je vydán ředitelem školy na základě § 30 č. 561/2004 Sb. Sb. a je to závazný dokument.
5. Prosíme rodiče, aby si prostudovaly Pokyny k provozu školy ve školním roce 2020-2021
vydaných na základě manuálu MŠMT a MZ ČR (viz web školy – Formuláře pro rodiče).
V zájmu ochrany zdraví dětí a nás všech Vás žádáme o dodržování těchto pokynů.
6. V školce jsme začali pracovat s dětmi v projektu „Se sokolem do života“, jedná se o celoroční
aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. (informace o tomto projektu
přidáme také na web školy).
7. Dále nabízíme lekce keramiky pro děti, informace sdělí rodičům paní učitelky. Zájemci se
mohou přihlásit do 15. 10. 2020.
8. Pro děti nabízíme kroužky v MŠ: - výtvarný pro 4-6 leté děti a angličtinu pro 5-6 leté děti.
9. V MŠ opět začíná logopedická péče ze strany SPC, termíny budou vždy uvedeny na nástěnce
v hale a na webu školy.
10. Informace o vzdělávacích tématech na každý měsíc jsou vyvěšeny v hale na nástěnce,
v případě Vašeho zájmu Vám vždy ochotně sdělíme, jaké úkoly ze vzdělávacích činností daný
den Vaše dítě splnilo. Nově naleznete na nástěnce i básničky a písničky, které se s dětmi
učíme.
Případné dotazy, připomínky a nápady s Vámi rádi probereme a vyřešíme. Pouze Vás prosíme o
domluvení termínu schůzky předem. K dispozici budou opět dotazníky pro rodiče.

