Informace pro rodiče

Údaje o zařízení
Mateřská škola Babylon, okres Domažlice, příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení
Zastupitelstva obce Babylon ze dne 7.10.2002 s platností od 1.1.2003
Adresa Mateřská škola Babylon
Babylon 27
345 31 Babylon
Tel. – 379 793 508
Mob. – 607 630 820
e-mail – MS.Babylon@seznam.cz
IČO –

70 99 42 42

IZO –

600 065 359

IZO MŠ - 107 540 011
IZO ŠJ – 102 604 363
Číslo účtu – 0762675389 / 0800
Využití pro jiné aktivity – stravování cizích strávníků
Zpracováno na základě zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne
9.3.2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních zařízení,
vyhláškou o školním stravování 107/2005, zákonem 343/2007 kterým se mění zákon 561/2004 O
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášek.
I.Přijímací řízení
Přijímání dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v březnu v tom kalendářním roce,
ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu
školního roku, pokud je volná kapacita.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do
MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o
přijetí dítěte do MŠ.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou
si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace
a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Vážení rodiče,

Srdečně Vás vítáme i s dětmi v naší mateřské škole .
Připravily jsme pro Vás několik důležitých informací a prosíme
Vás, abyste se s nimi seznámili.

Během školního roku také prosíme, pečlivě čtěte aktuální
informace pro rodiče na nástěnkách v šatně dětí, kde se
dozvíte nejen o připravovaných akcích a výletech, které nás v
nejbližší době čekají, ale i to, co se právě s dětmi učíme.

Na Vašich dětech nám záleží a domníváme se, že spolupráce
s rodinou je velmi důležitá. Věříme, že všichni spolu prožijeme
krásný čas, plný radosti, her a nových zážitků.

Vaše děti vychováváme podle školního vzdělávacího programu s názvem
Drndálkův svět .
Naším posláním je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou
přirozené výchovy, pomocí prožitkového učení a položit tak základy k jejich
dalšímu vzdělávání dle jejich možností zájmů a potřeb.
Celé znění vzdělávacího programu je k dispozici u paní ředitelky. V případě
Vašeho zájmu je volně k nahlédnutí.
To, co z něho právě probíráme, uvádíme na nástěnce v šatně.
Ostatní dokumenty – např. Vnitřní řád MŠ jsou vyvěšeny v šatně a rovněž volně
k nahlédnutí.
Plánované akce:
V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní představení v MKS Domažlice,
Kině Čakan v Domažlicích na III.MŠ v Domažlicích a příležitostně pořádáme
akce společně s MŠ Pasečnice a ZŠ a MŠ v České Kubici. Navštěvujeme v jarních
měsících plavecký bazén v Domažlicích a pořádáme jeden větší výlet většinou
s jinou MŠ.
Vše se dozvíte včas na nástěnkách, jen prosím čtěte a zajímejte se.
Vezmeme v úvahu i Vaše návrhy a nápady, na které se těšíme.
Nepravidelná docházka
V předškolním věku je důležité postupně rozvíjet dovednosti, které budou děti
potřebovat ve škole. Zdánlivě to vypadá, že dítěti, které chodí do školky občas,
prostě jen vypadne část her. Jenže prostřednictvím aktivit ve školce se cvičí
grafomotorika nebo vyjadřování, je v nich kontinuita. Dítě, které přichází do
školky jen občas, o spoustu věcí přijde, cítí se být vyčleněn z kolektivu, kde se
každým dnem vytváří nová přátelství, vedlejším nežádoucím efektem je, že neví
o čem se mluví, co se ve třídě děje.

Základní informace o provozu MŠ
Provoz MŠ je od 6.45 do 15.30 hod.
Děti přicházejí zpravidla od 6.45 do 8.30. V tomto časovém
úseku probíhají volné hry dětí. Později již následuje úklid
hraček, hygiena a svačina. Po ní už zařazujeme řízenou
činnost a následně vycházku. Pokud dítě přichází do MŠ po
8.30 hod., je ochuzeno o volnou hru a není citově
uspokojeno.
Má-li se při řízené činnosti něco naučit, je lépe, když si
předtím pohraje. Vydrží se tak lépe soustředit a neodbíhá od
práce ke hře.
Rodiče předávají dítě učitelce osobně ve dveřích do třídy.
Po předchozí dohodě lze dítě přivést dle potřeby rodiny i
později /kontrola u lékaře apod./, je však nutné, aby bylo
přihlášeno v daný den ke stravování.
Odchod ze školky:
Prosíme Vás, aby jste dodržovali provozní dobu MŠ.
V15.30 se budova uzamyká a z bezpečnostních důvodů
kóduje.
Zdrží - li Vás pracovní povinnosti nebo dopravní obtíže,sdělte
to prosím p.učitelce telefonicky.Předejdete tak i zbytečným
stresům svého dítěte,když zůstane v MŠ poslední.Můžeme ho
tak uklidnit,že maminka nebo tatínek volali a jsou už na cestě.

Platby
Stravné – děti 3-6 let - 32,-Kč
děti 7 -10let – 34,-Kč
Stálá měsíční platba (neinvestiční náklady) – 300,-Kč

Měsíční úhradu za NN a stravné prosíme provést v hotovosti u pedagogických
pracovnic, nebo na účet, nejpozději do 10. dne v následujícím měsíci.
Rozpis částek u jednotlivých dětí je vyvěšen na nástěnce v šatně .

Úhrada mimoškolních aktivit
O všech akcích jste předem informováni na nástěnkách.
Avizované platby prosím uhraďte nejpozději den předem.
Zajistíte tak ráno klidnou přípravu bez chaosu svým dětem i nám. Nemůže-li se
Vaše dítě zúčastnit, vybraná částka Vám bude dle Vašeho přání vrácena, nebo
převedena na další akci.

Stravování
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v šatně
Jídelníček je k dispozici k nahlédnutí v šatně a na internetových stránkách obce.
Je sestavován dle pravidel zdravého stravování tak, aby jednotlivé potraviny byly vyvážené ,jsou
pečlivě sledovány v průběhu měsíce v tzv. spotřebním koši, kde je určena spotřeba mléka, mléčných
výrobků, masa, zeleniny,ovoce, ryb, tuků, cukrů a luštěnin.
Snažíme se, abychom zařadili do stravy i nové a netradiční potraviny i když jsou finančně nákladnější.
Nákup dotovaných mléčných výrobků jste jistě zaznamenali, neboť jsou často dávány dětem s sebou
domů.

Omlouvání – nepřítomnost dítěte v MŠ
Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li
předem známá, omluví dítě neprodleně.
Děti omlouvejte předem p. učitelce přímo ve třídě nebo nejpozději do 8.00 hod.
téhož dne telefonicky nebo na mobilní telefon formou SMS.
Čísla telefonů: 607 630 820
379 793 508
Do mateřské školy chodí děti zdravé – po nemoci doléčené!!

Při podezření, že dítě přišlo do MŠ již s propukající nemocí, má učitelka
možnost dítě ráno do kolektivu nepřijmout!
Je to v zájmu zdravých přítomných dětí.
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré
důležité údaje o zdraví dítěte.
Po vyléčení z infekční nemoci přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám
zaručí, že dítě může být umístěno v kolektivu, aniž by ohrozilo zdraví ostatních.
Potvrzení vyžadujeme pouze u závažných infekcí jako je žloutenka, salmonelóza
, spála a pod. U běžných viróz a chřipek není nutné lékařské potvrzení
předkládat.

Co bude Vaše dítě potřebovat do MŠ
-přezůvky - vzhledem k bezpečnosti dětí a zdravému růstu a vývoji nohy,
prosíme rodiče o vybavení dětí pevnými přezůvkami
- jednoduché oblečení do třídy – tričko , punčocháče, zástěrka, kalhoty do pasu
nebo tepláky
- papírové kapesníky– uložené v šatně
- na vycházky starší oblečení i boty – předpoklad umazání, roztržení
-na spaní pyžamo, látkový kapesník
Podle věku a Vašeho uvážení jednotlivé věci označte
Umístění naší školky je přímo uprostřed přírody v klidné části obce. Máme i
prostornou zahradu,i když jen velmi spoře vybavenou.Drahé hračky a hrací
prvky ovšem ještě nezajišťují šťastnou a na fantazii bohatou hru.Snažíme se
dětem poskytovat dostatek volného pohybu venku v přírodě,aby se naučily
pohybovat se v terénu,rozvíjet zdravou a správnou chůzi,hrajeme kolektivní hry
na louce a dáváme prostor i pro individuální a skupinové hry .To ovšem s sebou
nese i riziko zašpinění nebo poškození oděvu.Uvítáme proto oblečení takové
v kterém se dítě může volně pohybovat a které může přijít k újmě .
Prosíme Vás, dávejte dětem jiné věci na ven a jiné do třídy.
I větším dětem se občas stane nějaká ta nehoda. Převrhnutý hrnek nebo talíř,
drobný problém s dodržením hygieny,umokřené punčocháčky při bobování
nebo hrách ve sněhu.- do skříňky v šatně sáček s rezervním nebo alternativním
oblečením a obutím
Dbejte, aby děti měly v šatně tašku nebo batůžek s náhradním
prádlem /tričko,spodní prádlo, ponožky, punčocháče/.

Ven chodíme za každého počasí –mimo silný déšť a mráz pod
-10 stupňů C.

Gumáčky,pláštěnka ,ev.pogumovaná bunda nebo jiné vhodné oblečení by
měly být samozřejmou výbavou dětí v MŠ.
V zimě na boby je vhodnější overal,za který nezalézá sníh do pasu a děti mají
krajinu ledvin v teple.
Dalším problémem jsou rukavice.Děti jsou pravidelně poučovány a vědí,že se
na nás mohou obrátit s jakýmkoli problémem,nejen při oblékání.Obléknout
15ti a více dětem prstové rukavice,pokud to samy neumí , je pro nás ovšem
nad lidské síly.Navíc děti,které jsou už oblečené musí čekat na ostatní v šatně a
je jim horko.
Jistě chápete,že jedna učitelka nemůže nechat polovinu dětí běhat venku bez
dozoru ,aby se v šatně nepotily,a druhou oblékat..
Prosíme Vás,dávejte dětem na vycházku do kapsy kapesníčky.Je na Vás,zda
látkové nebo papírové.
Ve třídě mají všichni během dne volný přístup k papírovým kapesníkům a
mohou si je brát dle potřeby .Z hygienických důvodů bylo zrušeno používání
látkových ručníků. Děti používají papírové ze zásobníků k tomu určených.
Praní prádla:
Každý měsíc dětem převlékáme ložní prádlo. Na základě Vašich připomínek
jsme ustanovily, že každá maminka bude prát pouze svému dítěti. Za tímto
účelem byly ušity tašky, opatřené značkou a jmenovkou dítěte.
Prosíme Vás, tašku vždy z hygienických důvodů vyperte spolu s prádlem, aby se
čisté nevkládalo po použitém.
Přidejte čisté pyžámko a látkový kapesník.
Dle dohody lze pyžámka měnit častěji podle Vašeho přání.
Prádlo prosím vracejte do týdne až 10ti dnů, abychom mohly v případě potřeby
provést výměnu .
Zároveň Vás prosíme, shledáte-li malý defekt na ložním prádle-dírku, chybějící
knoflík apod. odstraňte jej. Děkujeme.

Režim dne
Nástup dětí – 6,40 – 8,30hod.
Spontánní hra – frekvence zařazení během dne
zařazení v režimu nepravidelně
Přesnídávka – 8,45 podle potřeb dětí, samoobslužný systém
V předškolním zařízení nesmí doba mezi jídly přesáhnout 3hodiny.
Činnosti dětí řízené pedagogem do 9,45hod.
Příprava na pobyt venku a pobyt venku do 11.30hod,
Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – školní zahrada
Údržba zeleně – dle potřeby - zajištěna OÚ Babylon
Pískoviště – dle počasí dopoledne i odpoledne – viz provozní řád pískoviště
Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek
Stravování cizích strávníků – poskytování stravovacích služeb cizím strávníkům je časově i prostorově
oddělené od stravování dětí.
Pitný režim –
Příprava v kuchyni – bezprostředně podán při přesnídávce a po obědě , při svačině ,během dne
připravené na výdajovém okénku.
Při pobytu na zahradě a v průběhu dne v samoobslužné várnici.
Druh nápojů – čaje, vitaminové nápoje, minerálky, voda
Způsob obsluhy – samoobslužný, umývání v myčce
Pohybové aktivity – v průběhu dne krátkými vstupy
převážně směřovány při pobytu venku
v případě nepříznivého počasí tělesná výchova ve třídě
Odpočinek do 14.00hod. ; stabilní lehátka
Respektování individuelních potřeb dítěte
Odpolední svačina a hry do odchodu domů
V jarních měsících po domluvě s rodiči předškolních dětí na místo odpočinku příprava na školu a
klidové činnosti ve třídě.

I na školku se musíte připravit
Tři roky jsou ideální věk na pravidelné zapojování se dítěte do kolektivu.
Výjimky platí oběma směry – jsou děti, které se bez společnosti kamarádů
neobejdou už krátce po druhých narozeninách, naopak jiné děti mohou
v prvních měsících své docházky do školky působit poněkud nezrale. Důležité je,
aby dítě mělo představu, co jej tam čeká, a nepřistupovalo ke svému nástupu
jako k hrozbě seslané vrchností. Chystáte-li se v září nově do školky, můžete
cílenou drobnou přípravou dítěti nástup usnadnit. Je dobré využít období před
třetími narozeninami, kdy dítě říká já sám(a), a učit je postupné samostatnosti
při hygieně, jídle a oblékání. Vyhnete se tak tomu, že se bude cítit nesvé,
jestliže bude jediné, které se neumí obléknout svetr, samo si dojít na toaletu
nebo jíst bez bryndáku.

5 rodičovských úkolů

Zvykejte si na odloučení - všichni. Vyzkoušejte nějaký kroužek, kde může být
vaše dítě bez vás.

Žádné plížení pryč, jinak se dítě bude cítit zrazené. Vždy, i když s tím dítě
nesouhlasí, mu řekněte, že sice odcházíte, ale určitě se pro něj v konkrétní
dobu vrátíte. Nenechte odebírání na učitelce, ta je potom v očích dítěte ta zlá.

Nevyhrožujte školkou. Zapomeňte na věty „ počkej ti si tě tam srovnají, tam tě
naučí nešťourat se v jídle“. S tímhle očekáváním se tam ani těšit nemůže.

Neuplácejte dítě za účast. Něco jiného je ocenit dítě po úspěšném zvládnutí
prvních dní třeba návštěvou kina či cukrárny

Dodržujte sliby.Řeknete-li, že přijdete hned po obědě, pak tam musíte stát.

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Nechraňte mě před všemi následky mého jednání
Potřebuji se někde naučit snášet obtíže a bolest

Nedělejte ze mne menšího než jsem
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“

Nebojte se být přísní a pevní
Mám to raději – cítím se tak bezpečněji

Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti
Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí

Nedávejte ukvapené sliby
Pamatujte si, že se cítím mizerně,když se sliby nedodržují

Nebuďte nedůslední
To mne úplně mate

Nenechejte se příliš vyvést z míry, když řeknu,že vás nemám rád/a
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje

Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám
Dokážu se s nimi vyrovnat

Nezapomeňte ,že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění
Ale to vám nemusím říkat, že jo ?

Nezapomínejte, jak rychle dospívám
Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím – snažte se

Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy
Nabourává to můj smysl pro hodnoty

Nerozmazlujte mě
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším

Nesekýrujte mě
Musel bych se bránit tím, že budu hluchý a budu dělat mrtvého brouka

Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není

Nikdy si nemyslete, že je pod vaši úroveň se mi omluvit
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším

Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky
Musím se spoléhat na vás, že je včas odhalíte

Nepokoušejte nadměrně mou poctivost

Dostanu strach a pak lžu

Neříkejte, že mě nemáte rádi
I když někdy dělám příšerné věci

Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hloupost
Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět

Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl
Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět

