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PROVOZNÍ INFORMACE
•

•

•
•

•
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Prosíme rodiče o dochvilnost – z provozních a bezpečnostních důvodů je nutné, abyste
školu opustili ráno nejpozději v 8.30 hodin a odpoledne v 17.00, kdy se školka uzamyká.
Žádáme rodiče o dodržování časů příchodů a odchodů: ranní 6.30–8.30, polední 12.3013.00, odpolední 15.00–17.00 h.
V budově je instalován zabezpečovací systém zavírání branek a vstupních dveří,
dodržujte prosím následující pokyny:
o Obsluha dveří je určena pouze pro dospělé, týká se vypínače a „panikového“
(únikového) otevírání, neučte prosím děti otvírat dveře.
o V souvislosti s tím důsledně dbát na zavírání vstupních dveří, prosíme
o kontrolu vždy při příchodu i odchodu z budovy.
Buďte prosím trpěliví během zvonění na třídy – někdy jsme v herně nebo nemůžeme
okamžitě přijít otevřít, dejte nám pár vteřin, abychom stihli ke zvonku vůbec dojít.
Ve vstupní chodbě pod nástěnkou s jídelníčkem najdete sešit na omluvy –
nepřítomnosti dětí do něj můžete zapisovat s předstihem, k omluvám dětí využívejte
zejména telefonní kontakt 773 754 493.
Dětem prosím dávejte jedno oblečení do třídy a jiné na zahradu. Z hygienických
důvodů není možné dovolit, aby v zašpiněných kalhotách ze zahrady nebo od písku
byly puštěny do herny na koberec.
V šatně v botníkách najdete horní poličku, která má zůstávat čistá na bačkorky,
prosíme o její využívání pro bačkory, aby zůstaly čisté na koberec do třídy.

INFORMACE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
e-mail: hospnalanu@seznam.cz
vedoucí školní jídelny: Markéta Čechová
• Děti mají zajištěn pitný režim po celý den, k dispozici voda nebo čaj dle jejich výběru.
• Jídelníček je pravidelně ve zveřejňován na webu školy – vždy ve čtvrtek nebo v pátek
na následující týden.
•
•

Diety škola nevaří, v odůvodněných případech na základě lékařského potvrzení lze ve
spolupráci s rodiči ohřát donesený pokrm a podat ho dítěti
Stravovací řád:
✓ Každé dítě je povinno se stravovat (přesnídávka, oběd, svačina), stravovat se mohou
pouze děti, které jsou v době výdeje ve škole, výdej oběda do jídlonosičů se vydává
v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného nebo nepřítomného dítěte
v první den jeho nepřítomnosti, pokud již nelze stravu odhlásit, doba pro výdej do
jídlonosičů je 11.15-11.30 v kuchyni školy – boční vchod
✓ Omluvy nepřítomnosti – den předem do 17.00 pak je oběd odečten, ráno první den
nepřítomnosti, oběd neodečten, možnost jeho vyzvednutí v uvedený čas
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✓ Úhrada stravného – rodiče hradí pouze náklady na potraviny v plné výši, provozní a
mzdové náklady hradí zřizovatel, kalkulace plné ceny oběda je 83,-/den, stravné se
hradí předem do 5. dne v měsíci, denní stravné pro 3-6 leté děti je 42,-Kč, pro 7 leté
50,-Kč
✓ Úhrada školného – aktuální výše školného je 900,- Kč, nejpozději do 15. dne v měsíci
✓ Povinné údaje při platbách – číslo třídy (1, 2, 3, 4) + registrační symbol dítěte,
z důvodu lepší identifikace plateb do poznámek uvést jméno a příjmení dítěte
✓ Povinné předškolní vzdělávání – děti od 5 roku věku až do začátku povinné školní
docházky nehradí školné!
✓ Platby lze provádět měsíčně, čtvrtletně, pololetně, probíhají bezhotovostně, složenky
se nevydávají
✓ Vyúčtování přeplatků- zůstatek stravného vrací hospodářka rodičům na jejich účet v
únoru za 1. pololetí a v červenci za 2. pololetí
✓ Školní kuchyně dodržuje stanovený pitný režim, technologické normy a postupy při
přípravě jídel, i tzv. „spotřební koš“ (rovnoměrný podíl podávaných potravin)

Další informace na : https://www.naseskolka.cz/cz/clanek/11/informace-od-skolni-jidelny

COVID-19
•

•

•

Vzhledem k průběžným aktualizacím informací v souvislosti s šířením COVID-19
prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.naseskolka.cz, kdy se změny
nebo nové články umístěné ve struktuře webu dozvídáte chronologicky v sekci
NOVINKY.
Děkujeme za dosavadní bezproblémovou spolupráci a dodržování pravidel proti šíření
COVID-19. Připomínáme důsledné používání desinfekce v zádveří budovy, nošení
roušek a nevpouštění dětí z jiných kolektivů do budovy školy. Rovněž upozorňujeme,
že dítě se zjevnými znaky nemoci (kašel, rýma, zvýšená teplota) podle pravidel daných
Krajskou hygienickou stanicí, zřizovatelem MČ Prahy 6 a MŠMT nemůže být do školky
vpuštěno.
Dále viz: https://www.naseskolka.cz/cz/clanek/86/organizace-skolniho-roku-20202021-v-souvislosti-s-covid-19

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
Vzhledem k vývoji aktuální epidemické situaci došlo ke změnám v nabídce zájmových
kroužků. Naší snahou je minimalizovat styk dětí z různých tříd. Situace ve 2. pololetí může
být jiná. Bližší informace najdete na webu školy nebo na nástěnce „Kroužky“ v 1. patře
budovy. Nabídka je následující:
•
•
•
•

Keramika – pondělí od 13.15
Angličtina pro předškoláky – úterý a čtvrtky od 13.15
Všesportovní – středa 13.30 – 14.30
Individuální logopedie a grafomotorika – zatím v jednání
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INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY
▪
▪
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▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Školné pro školní rok 2020/2021 je ve výši 900,- Kč, částečná úhrada neinvestičních
nákladů na provoz (energie, opravy, revize aj.)
Dlouhodobé omluvy: delší než 14 dní je nutné doložit písemně, u předškoláků mají
rodiče na třídách formulář (Delfíni, Veverky), dále emailem ředitelce školy,
omluvenky lze předat třídním učitelkám
Mš je zapojena do Projektu „Šablony II.“, s podporou MŠMT a EU, škola ho využila
k zapojení školního asistenta do výuky, pokud situace dovolí proběhnou i další
plánované akce (projektové dny ve škole i mimo ni, osvětová setkání rodičů
s odborníky)
Ředitelka nemá stanoveny úřední hodiny, po dohodě s rodiči je možné domluvit
termín schůzky
Adopce na dálku ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha – chceme pokračovat
i nadále v podporování dětí z méně vyspělých částí světa, podporovaný chlapec
Junior Senkussu z Ugandy již ukončil vzdělávání
Nemocné děti nepatří do školky, raději podchytit nemoc v zárodku, než ji nechat
rozvinout a léčit antibiotiky, v současné době vše platí dvojnásob, týká se i vší, které
jsou považovány za infekční onemocnění rychle se šířící mezi dětmi, je třeba
neprodleně informovat ostatní rodiče
Nabídka vzdělávacích programů a akcí nebude letos s ohledem na epidemickou
situaci tak bohatá, ale budeme se snažit nabídnout alespoň některé např.
Rudolfínek pro předškoláky, jsou objednána divadla, čekají nás podzimní EKO akce
na zahradě školy, návštěva Městské knihovny.
V rámci rozvoje ekologické výchovy zařazujeme při práci s dětmi tyto aktivity:
sušíme křížaly, sbíráme kaštany a žaludy, pečujeme o záhony, bioodpad ukládáme
do kompostéru, třídíme odpad, v budově jsou umístěny nádoby na elektroodpad a
použité baterie, EKO akce v průběhu roku…
KLOKTEX.TEX – škola má i nadále v areálu kontejner na sběr textilu, obuvi a hraček,
lze ho využít
V realizaci je budování odpočinkové zóny (plochy)u vchodu do budovy, ještě bude
opatřena zahradním nábytkem
Povinností rodičů je seznámit se se Školním řádem a dodržovat ho, zde najdete
důležité informace o provozu školy, docházce, platbách, stravování aj., v tištěné
podobě je vyvěšen v hlavní chodbě u šaten

INFORMACE ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY
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ŽABKY
Třídní učitelky: Markéta Mašková, Radka Múdrá
•
•
•
•
•
•

Prosíme, abyste nezapomínali dávat dětem pití na zahradu do podepsané a netekoucí
lahve a nechávali jej v poličce v šatně.
Příchod do školky mezi 6.30 a 7.30 prosíme hlaste dopředu učitelce.
Prosíme, sledujte nástěnky v šatně – na nástěnce vpravo najdete téma týdne,
vzdělávací nabídku, písně, básně.
Na dveře od šatny vyvěšujeme aktuality a úkoly dětí.
V horní poličce v šatně nechávejte dětem náhradní oblečení (triko, ponožky, spodní
kalhotky, slipy, legíny)
E-mailem zasíláme informace o činnostech ve třídě, program, odkazy na novinky na
webu, kde publikujeme fotky z dění ve školce. Třídní e-mail je:
zabkynalanu@gmail.com

JEŽCI
Třídní učitelky: Alena Lokvencová, Kristina Navrátilová, Dis., školní asistentka: Bc. Pavla
Pexiederová
•
•
•
•
•
•
•

Ve třídě Ježečků chodí děti po obědě spát. Proto prosíme o nošení pyžamek. V pondělí
donesete čisté a v pátek si je berete domů na výměnu.
Každý pátek budou mít děti svátek hraček. V tento den si mohou přinést jednu svoji
hračku do třídy. Jiné dny je prosím nechávejte doma.
Nezapomínejte dávat dětem do šatny oblečení na zahradu, ať nemusí být v jednom
oblečení celý den.
Výrobky dětí najdete ve třídě, vždy věnované týdennímu tématu nebo v šatně na
nástěnce.
Na dveřích šatny Ježků budete mít aktuální informace na daný měsíc.
V každém měsíci rozesíláme informační mail, kde najdete i fotky svých dětí z různých
školkových aktivit.
E-mailem zasíláme informace o činnostech ve třídě, program, odkazy na novinky na
webu, kde publikujeme fotky z dění ve školce. Třídní e-mail je: jezcinalanu@gmail.com
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VEVERKY
Třídní učitelky:
Bc. Eva Fulínová, Eliška Folcová, Hana Matoušková, asistentka pedagoga: Mgr. Kateřina
Klusáčková
•

•

•

•

V pátek je ve Vevrkách Pátek, hraček svátek. Děti si mohou z domova přinést hračku
vhodnou do školky (prosíme, nedávejte dětem zbraně nebo digitální hry, hodně drahé
hračky), kterou si představíme v komunikačním kroužku, povíme si, proč si s ní děti
rády hrají doma a ve školce si s ní mohou pohrát a ukázat ji kamarádům. Prosíme,
abyste respektovali pravidlo v jiné dny dětem hračky (i plyšáky a kostýmy) do školky
nedávat.
Připomínáme rodičům nutnost donést dětem jedno oblečení na zahradu a jiné do třídy.
V případě, že nebudou mít vhodné oblečení, půjčujeme dětem erární, které prosíme
přinést vyprané zpět do školky.
Sledujte nástěnky v šatně – dětem zde vystavujeme především jejich obrázky a
pracovní listy. Pokud dáváme obrázky a výrobky dětem domů, prosíme, abyste je
nenechávali dlouho v šatně, dětem bývá někdy líto, že kamarád má už svou výstavu
doma
Aktuální informace zasíláme e-mailem a náš třídní e-mail je veverkynalanu@gmail.com

DELFÍNI
Třídní učitelky:
Bc. Martina Šiklová, Alena Vlčková-Dis., asistentka pedagoga: Tereza Drvotová-Kloubková, Dis.
Co je u Delfínků jinak?
•
•
•
•

•
•

V předškolním roce je docházka do školky povinná, proto prosím omlouvejte děti co
nejdříve, po návratu do školky podepište ve třídě Omluvný list dítěte.
Do školky prosím přineste dětem malý polštářek a deku na odpočívání. Pyžamko
nepotřebujeme, po obědě už nespíme.
Dejte dětem vždy jedno oblečení na ven a jiné – čisté do třídy. Ve třídě bývá teplo,
prosíme o tenké tepláky nebo kraťasy. Nezapomeňte ani na náhradní oblečení!
Každý pátek je u nás Pátek, hraček svátek – děti si mohou přinést jednu rozumně
vybranou hračku, kterou představí kamarádům. V ostatních dnech se hračky do třídy
nenosí.
Vyzvedávejte prosím děti včas – za celý den mají spoustu zážitků, chtějí vám o nich
vyprávět a těší se na klidné hraní doma.
E-mailem zasíláme informace o činnostech ve třídě, program, odkazy na novinky na
webu, kde publikujeme fotky z dění ve školce. Třídní e-mail je:
delfininalanu@gmail.com

