Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí
tel.: 465 321 061, 777 497 955
e-mail: msvancurova@inlan.cz

PSČ 563 01

Důležité informace pro zákonné zástupce
Ředitelka : Romana Kolderová
Zástupkyně : Petra Jehličková DiS
Vedoucí ŠJ, provozářka : Irena Langrová
Číslo účtu : KB 278770430257/0100
E-mail: msvancurova@inlan.cz
Web: msvancurova.cz
Telefonní čísla : 465 321 061, 777 497 955 - sms zprávy nelze přijímat
Na uvedených číslech si můžete domluvit kontaktní schůzku s ředitelkou, třídními učitelkami.
Provoz mateřské školy:
Pondělí – pátek od 6.15 do 16.00 hodin.
 Celková délka provozu mateřské školy je 9 ¾ hodiny, provozní doba končí v 16.00 hodin,
kdy se budova a zahrada mateřské školy zamyká a je nutno opustit tyto prostory.
 V době od 6.15 do 7.30 a od 15.00 do 16.00 hodin probíhá výuka sloučeně v dolních
třídách motýlků a pomněnek.
 Další změny režimu a spojení tříd budou oznamovány cedulemi v šatnách.
 Z důvodu nenarušování výchovně vzdělávacího programu je stanoveno:
příchod dětí do 8.30 hodin
odchod dětí po obědě ve 12.00 hodin
odchod dětí po spaní od 14.15 hodin
 Během provozu je budova mateřské školy z bezpečnostních důvodů uzamčena, vstupní
dveře do šaten jsou otevřeny od 6.15 hod. do 8.30 hod., od 11.45 do 12.15 hod., od 14.15
do 16.00 hodin. Vstupní dveře do tříd jsou z důvodu bezpečnosti trvale uzamčeny – při
vstupu zvoňte na na příslušnou třídu.
 Do budovy MŠ nevpouštějte cizí osoby, pohyb podezřelých osob v areálu školy nahlaste
zaměstnancům.
Školní jídelna – vyzvedávání obědů
 Zvoňte 1x na zvonek v hospodářské budově.
 Přihlašování a odhlašování dětí na stravování se provádí osobně v MŠ nebo na
telefonních číslech 465 321 061, 777 497 955 vždy den předem do 14.00 hodin.
 Při náhlém onemocnění dítěte je možné vyzvednout oběd první den nepřítomnosti dítěte
v MŠ od 11.00 hod. do 11.30 hod. v hospodářské budově MŠ, zvonek ŠJ - a to pouze do
vlastních nádob – jídlonosičů.
!!! PO 11.30 HODINĚ JIŽ NEBUDE OBĚD DO JÍDLONOSIČŮ VYDÁN, PANÍ KUCHAŘKY JIŽ
VYDÁVAJÍ OBĚDY DĚTEM V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH !!!
Nepřítomnost dítěte
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
 Osobně ve třídě učitelce nebo kanceláři ředitelky v mateřské škole.
 Telefonicky na číslech: 465 321 061, 777 497 955 /na těchto telefonních číslech nelze
přijímat sms zprávy/
 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte, dítě
onemocní nebo se mu stane úraz, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.
 Nepřítomnost dítěte delší jak 1 měsíc omlouvejte písemně.
 Žádáme, včas hlásit výskyt infekčního onemocnění dítěte a všechny údaje o jeho zdraví.
/Viz povinnosti zákonných zástupců § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon./
 Při zjištění teploty nebo jiného příznaku onemocnění během pobytu v MŠ, budou rodiče
informováni telefonicky. Je nutné, aby si své dítě neprodleně odvedli z kolektivu dětí, aby
se nemoc nešířila mezi ostatní děti a zaměstnance mateřské školy.
 Stane – li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte
a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném zranění je volána rychlá záchranná
pomoc.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni :
 Seznámit se a dodržovat Školní řád.
 Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, informovat se pravidelně čtením
nástěnek. Učitelky poskytují během přímé výchovně vzdělávací práce informace pouze
upřesňujícího charakteru.
 Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte.
 Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 V zájmu zachování zdraví ostatních dětí jsou zákonní zástupci povinni přivést do MŠ děti
zdravé – bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bez známek infekčního onemocnění /např.
zánět spojivek/, výskytu vší a dítě nezraněné. /Tzn. s velkým rozsahem šití tržné rány, po
operacích, dlahou, sádrou na končetinách nebo jinak omezeným pohybem/.
 Zákonní zástupci nesmí dávat dítěti do MŠ léky!
 Omlouvat dítě z předškolního vzdělávání a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu
s podmínkami stanovenými Školním řádem, oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3
školského zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (např. údaje pro vedení školní matriky).
 Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 Respektovat provozní dobu a organizační chod školy!
 Nevodit do objektu MŠ zvířata, v areálu MŠ nejezdit na kole.
 Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu venku.
Doporučujeme děti vybavit vhodným, dostačujícím a prokazatelně poznatelným oblečením
a obuví. Oblečení a obuv přizpůsobovat ročnímu období. Další po dohodě s třídními
učitelkami a viz odst. 4.2 Školního řádu.
 Zákonní zástupci i pověřené osoby mají povinnost předat a vyzvednout dítě tak, aby
umožnili učitelkám uzamknout a zabezpečit školu ! Provoz MŠ začíná v 6.15 hod. a končí
v 16.00 hodin. Během provozu je celý objekt školy z bezpečnostních důvodů uzamčen –
otevřeno je od 6.15 hod. do 8.30 hod., od 11.45 do 12.15 hod., od 14.15 do 16.00 hodin.
Co děti potřebují do mateřské školy:
Šatna: je potřebné mít v šatně trvale nebo každodenně pláštěnku, mít stabilně náhradní spodní
prádlo, ponožky či punčocháče.
Třída: pohodlné kalhoty nebo punčocháče, zástěrku či sukni,/počítejte s tím, že se dítě může
ušpinit barvou, tuší, modelínou, lepidlem..../ pyžamo, ručník s poutkem, umělohmotný hrnek na pití
Bačkory s plnou patou, případně ortopedické sandály, ne pantofle!
Zahrada, pobyt venku, vycházky – dle ročního období
- v létě kšiltovku, kraťasy, tričko, tepláky, bundu, mikinu, sandály, tenisky
- v zimě oteplovačky, svetr, teplou obuv, rukavice /i náhradní/
Krabičku papírových kapesníků /vycházejí asi 2-3x ročně pro jedno dítě/, v případě potřeby
papírové podložky na lehátko.
 Dávejte prosím dětem oblečení, které si je schopno obléknout co nejvíce samo, nestěžujte
dětem oblékání dalšími módními doplňky. Učitelky všem dětem ochotně se strojením
pomáhají.
 Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné a zdraví ohrožující předměty, zlaté
řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít ke zranění, poškození či
ztrátě.
 Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících období žádáme rodiče, aby jejich děti
nenosily hračky, drobnosti, peníze či jiné předměty z domova do MŠ. Plyšová hračka je
výjimkou. Plně v kompetenci učitelek je možnost vyhlášení dne hraček a v tomto dni je
možné donést hračku z domova.
 Cenné věci dětem do MŠ nedávejte.
Všechny věci dětem podepište nebo označte jejich značkou. Děti si mnohokrát své věci
nepoznají.
Doporučujeme oblíbeného plyšáka přiměřené velikosti, kterého mají děti rády a je vhodný i na
odpočinek na lehátku. Čtěte každodenně informativní cedule na nástěnkách /případně si je ofoťte/.

