Zahájení školního roku 2018/2019
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 3. 9. 2018 v jednotlivých odděleních (podle rozpisu rozdělení
dětí do tříd).
Rodiče si musí osobně předem zajistit ve ŠJ Studentů, Litovel stravu pro své dítě.
Co by dítě mělo umět:
 obouvat a zouvat papučky (ne nazouváky) a boty (s tkaničkami u bot pomůžeme)
 poznat si své oblečení (vše dítěti podepište - možnost záměny)
 oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by
se mělo snažit)
 vydržet sedět při jídle u stolu (návyk již z domova)
 jíst ovoce a zeleninu (pokud dítě nemá lékařem potvrzenou alergii)
 samo se najíst lžící
 pít ze skleničky
 umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 používat záchod – NESMÍ SE POČŮRÁVAT A POKAKÁVAT, včas si dojít, (pleny jsou
nepřípustné), trénujte chodit na WC místo nočníku
 používat kapesník, vysmrkat se
 zvládat chůzi po schodech
Co bude dítě do mateřské školy potřebovat?
● papuče s pevnou patou (pantofle nebo tzv.crocs NE, zapínací a zavazovací papuče nejsou
vhodné, hrajeme „zouvací hry“, suché zipy časem nedrží)
● NUTNĚ náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (děti se mohou u jídla nebo při umývání
zamokřit, při malování umazat)
● ROZLIŠUJTE 1. oblečení do třídy (kalhoty, tepláky, sukénky aj., samotné punčocháče
nejsou vhodné), 2. oblečení a vhodná obuv na pobyt venku (jiné než do třídy, děti sportují,
počítejte s tím, že se i venku zašpiní, umažou obuv…) a 3. oblečení na cvičení do tělocvičny
(elasťáky, tričko, v chladnějším období tepláky, cvičíme bosky nebo v ponožkách)
● pyžamo (1x 14 dní přinesete čisté)
● 1 ks zubní pasty a zubní kartáček (obměňujte dle opotřebení) - 3-4 leté děti NE
● 20 ks balíčků papírových kapesníků (nebo 2x tahací kapesníčky v krabičce)
● ÚZKÝ 2 dl PLASTOVÝ kelímek na pití BEZ OUŠKA a podepsaný nesmazatelným fixem
(opravdu úzký, aby se 25 ks vešlo na podnos), NEVHODNÉ VRACÍME
Platby
 školné se platí měsíčně složenkou nebo z účtu vždy do 15. dne příslušného měsíce,
do 20. dne pak v MŠ předložíte ústřižek (nebo za ¼ roku výpis z účtu)
● u platby zadejte VS dané školky (viz zadní strana brožurky) a SS = 5 místné registrační
číslo dítěte (pod tím číslem bylo dítě do MŠ přijato: 18 _ _ _)
Budeme se snažit, aby každý den strávený v mateřské škole byl pro dítě radostnou
událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.
Za oddělení Broučků, Mravenců, Včelek, Motýlků a Cvrčků na MŠ Gemerská
a za oddělení Berušek a Čmeláčků na MŠ Kollárova
se na Vaše děti těší
kolektiv pracovnic Mateřské školy Gemerská, příspěvková organizace

