Vážení rodiče,
v červnu byla informační schůzka, ale přesto jsme Vám s kolektivem pedagogů vytvořili přehled
nejdůležitějších pokynů a rad v psané formě. V případě neporozumění využijte e-mailovou adresu
MŠ nebo vyčkejte do zahajovacího aktivu vaší třídy.
REŽIM MŠ
Provozní doba MŠ: 6:15-16:45
Ranní příchod: do 8:00
Odchod po obědě: 12:30-12:45
Do pátku 2.9. budou všechny třídy otevřené po celou provozní dobu. Na zahajovacích aktivech
budete informováni o způsobu ranního a odpoledního převádění a spojování dětí (bude platný od
pondělí 5.9. 2022 ).
SEZNAM VĚCÍ PRO DÍTĚ
Do herny:
-bačkůrky bez zapínání a tkaniček
-tričko s krátkým rukávem, legíny (tenké tepláky) a ponožky, nebo punčocháče.
Do šatny:
-dostatek věcí na převlečení (spodní prádlo, trička, legíny, punčocháče, ponožky).
-funkční pláštěnku s rukávy a nepoškozené gumovky.
Tašku na tyto věci budete mít od nás připravenou v šatně MŠ.
Na pobyt venku:
-funkční (praktické a pohodlné) oblečení a obutí podle aktuální předpovědi (chodíme ven v každém
počasí, do terénu).
Odpočinek na lehátku:
-kompletní dětskou ložní soupravu včetně polštáře a peřinky (nepromokavé natahovací prostěradlo
nebo igelitovou podložku pod prostěradlo)
-pyžamo.
Všechny osobní věci dětem ČITELNĚ podepište nebo opatřete nažehlovací nálepkou!

SEZNAMY TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
-budou zveřejněny na jednotlivých budovách od pondělí 29.8. 2022
ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ AKTIVY termíny na webu MŠ
Dostavte se prosím bez dítěte, prohlédnete si třídu, seznámíte s učitelkami, budete mít prostor pro
dotazy.

KONTAKTY
V měsíci srpnu využívejte prosím pouze e-mailovou adresu: skola@ms55.plzen-edu.cz
Kontakt na vedoucí školní jídelny:

Petra Pelešková
702 226 231

DOPORUČENÍ RODIČŮM DĚTÍ, KTERÉ DOSUD NENAVŠTĚVOVALY ŽÁDNOU MŠ
-respektujte adaptační období vašich dětí ( 1.9-9.9.)
-ráno se vypravujte v klidu a včas
-nevstupujte prosím do třídy, dítě předejte učitelce a neprodlužujte loučení
-domluvte se na malé hračce, kterou si dítě bude z domova nosit
-připravte dítěti praktické oblečení, které si pozná a samo oblékne i svlékne
-vyzkoušejte, zda si dítě dokáže obout bačkůrky a tuto dovednost procvičujte
-nezapomeňte upevňovat základní sebeobslužné a hygienické návyky (samostatně se vyčůrat-i
venku, umýt a utřít si ruce, pít z hrnečku a najíst se lžící, používat kapesník)
Další důležité rady najdete na internetových stránkách, např. pod názvem "Co by bylo dobré, aby
dítě umělo před nástupem do MŠ".

