
Milí rodiče
Vítáme Vás a především Vaše děti u nás ve školičce Josefův Důl, která leží v
malebné horské krajině jizerských hor. 
Právě  toto  prostředí  je  ideální  pro  výuku  prožitkem  a  vedení  dětí
proekologickou cestou.
Jsme zapojeni do projektů: Mrkvička, Screnning očí, Sokol, Rodiče vítáni...
Úzce  spolupracujeme  s  obcí  a  podílíme  se  na  některých  jejich  akcích:
setkávání seniorů, adventní setkání, divadelní jaro, vítání občánků...
Několikrát do roka pořádáme akce pro rodiče s dětmi na naší zahradě, kde si
nejen hrajeme, ale také zahradničíme a hospodaříme.
Pro Vaše děti máme připraveno mnoho aktivit a prožitkových akcí - je na co se
těšit. :)

PROVOZNÍ DOBA MŠ -  6.30 - 16.30 hodin
KOLEKTIV MŠ

vedoucí učitelka:                  Silvie Hyková    tel: 725 748 407, 483 381 020
              učitelky:                  Petra Liegerová
                                                   Vlaďka Švíglerová

      Lucie Hlavová
    chůva:       Monika Černohorská

    vedoucí škol. kuchyně:             Denisa Svárovská   tel:483 381 033
                           kuchařka:            Aranka Rosíková  (Sabina Slanařová)
               uklizečka:           Týnka Kůrová

REŽIM DNE: 
  6.30 - 8.00     postupný příchod dětí, individuální přístup, námětové hry                         

scházíme se ve třídě "Klubíček"
  8.15 - 11.15   motivované cvičení, dopolední svačina, výchovné a vzdělávací činnosti, pobyt venku
 11.30 - 12.00  oběd
 12.30 - 14.00  odpočinek
 14.15 - 14.35  odpolední svačina
 14.45 - 16.30  postupné vyzvedávání dětí, individuální přístup, volné hry
 
ADAPTAČNÍ DOBA
Rodičům nově přijatých dětí nabízíme a doporučujeme možnost postupné adaptace dítěte. 
Spaní ve školce doporučujeme až po úplné adaptaci dítěte. Pokud je Vaše dítě zvyklé usínat s plyšovou hračkou, je
možné ji nosit sebou do MŠ.
U některých dětí se může s nástupem do MŠ objevit vyšší nemocnost, je dobré s touto možností počítat.

CO BUDU POTŘEBOVAT
Bačkory se světlou podrážkou, vhodné oblečení pro hru ve školce, vhodné oblečení (doporučujeme starší) pro pobyt
venku, pyžamo, zubní kartáček...
DO ŠATNY - 2x kompletní náhradní oblečení, pláštěnku, holinky...
Znečištěné části oděvů (týká se i věcí pomočených či od stolice) si maminky odnáší domů na vyprání.

VEŠKERÉ OBLEČENÍ DĚTÍ PROSÍME PODEPIŠTE A ŘÁDNĚ OZNAČTE   !!!  

Za zlaté či jinak hodnotné šperky, hračky a věci MŠ neručí.



Dotazník 

1. Mám rádo:

2. Nemám rádo:

3. Už zvládnu:

4. Ještě neumím:

5. Při pláči mi pomáhá:

6. Rád si hraju s:

7. Zdravotní omezení (alergie na některé druhy potravin apod.):

8.Vše ostatní, co maminka uzná za důležité:

 


	Milí rodiče
	

