VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
Základní informace
Název školy:
Mateřská škola Ondřejov
Adresa: K Výstavišti 426,
25165 Ondřejov
Webová adresa:
msobecondrejov.cz
Vážky tel: 605 982 007
Bc. Romana Brilová, Daniela Petrová,
asistentka Václava Křivková
Vážky email: vazky@msobecondrejov.cz
Ještěrky tel: 733 468 271
Alena Batůňková, Iva Harbichová
Ještěrky email: jesterky@msobecondrejov.cz
Včelky tel: 736 634 878
Eva Nováková, Jana Kocourková
Včelky email: vcelky@msobecondrejov.cz
Kuřátka tel: 736 631 979
Jana Hanušková, Nikola Tichá
Kuřátka email: kuratka@msobecondrejov.cz
Mobilní a webová aplikace: NaseMS.cz ( pro rodiče dětí již přijatých )

Zápis do mateřské školy pro rok 2021/2022
bude probíhat 6.5.2021
Provoz mateřské školy byl zahájen 1.1.2017. Ač má Mateřská škola
Ondřejov dlouhou tradici, od tohoto datumu vstoupila do samostatnosti.
Mateřská škola Ondřejov je čtyřtřídní. Sídlí ve dvou budovách nedaleko
od sebe vzdálených. Výhodou je blízká dostupnost od náměstí
v Ondřejově.
Telefon:
e – mail:
web:
Provoz školy:
Zřizovatel školy:
Právní forma:

733 467 989 ( ředitelka školy )
reditelka@msobecondrejov.cz
msobecondrejov.cz
6.30 – 16.30
Obec Ondřejova
příspěvková organizace

Od 1.1.2017 je škola samostatný právní subjekt.
Typ školy:
Kapacita školy:
Číslo účtu:
Úplata za vzdělávání:
Stravné:

mateřská škola s celodenním provozem
93 dětí
2208814002/5500
700,- Kč / měsíc
770,- dopolední pobyt / měsíc
950,- celodenní pobyt / měsíc

Personální obsazení
Ředitelka školy:
Bc. Romana Brilová
Úřední hodiny nejsou stálé, lze si domluvit schůzku předem.
Pedagogický sbor
O výchovu a vzdělávání dětí se stará 8 učitelek včetně ředitelky
a dvě asistentky.
Provozní pracovnice
Za čistotu a pořádek budov a školní zahrady se zodpovídají
4 pracovnice.
Pracovnice školní výdejny
Chutnou, zdravou a plnohodnotně vyváženou stravu zajišťují
dvě paní kuchařky.
Telefon K Výstavišti 426 : Vimmerová Dagmar 734 575 933
( pro odhlašování obědů, odhlašování také formou elektronickou v Naše MŠ )

Telefon Pražská 59 : Potměšilová Denisa 732 677 512
( pro odhlašování obědů, odhlašování také formou elektronickou v Naše MŠ )

Poprvé ve školce
Začátek docházky do mateřské školy je pro každé dítě velkou
změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí
dítě vyrovnat. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a naučit se
komunikovat s ostatními dětmi i dospělými. Každé dítě reaguje
na takovou situaci trochu jinak.
Poprvé v MŠ – jak dítěti pomoci?
•
Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v mateřské škole.
•
Používejte stejné rituály. Voďte je ve stejný čas
vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou dobu.
•
Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete –
po obědě, po spaní, ne jen obecně – brzy, za chvíli apod...
•
Rozlučte se krátce. Někdy loučení představuje větší
problém pro maminku než pro dítě, proto je zbytečně
neprotahujte.
•
Buďte trpěliví a citliví. Vyprávějte si o tom, co ve školce
prožilo, dělalo.
•
Ujistěte své dítě, že je do školky neodkládáte, každý má své
povinnosti – Vy práci, Vaše dítě školu. Vysvětlete mu,
že je máte stále rádi.
•
Komunikujte s učitelkou. Určitě se dozvíte, že když
opustíte školku, Vaše plačící dítě se uklidní a jde
si spokojeně hrát.
•
Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
Poprvé v MŠ – co by se nikdy nemělo stát?
•
Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už se jednou
rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit
a trvejte na svém.
•
Nestrašte své dítě školou - ,, počkej, ve škole ti ukážou ",
a za problémy spojené s přivykáním je v žádném případě
netrestejte.
•
Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku.
•
Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší mateřské škole našlo spoustu
kamarádů, cítilo se dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a
odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.
Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je o jejich děti dobře
postaráno. My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme tu pro Vás
a šťastné dítě je v rukou nás obou. Jediná správná cesta je cesta
vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.
Kolektiv mateřské školy
Den v mateřské škole
6.30 – 8.00
Otevření MŠ
Spontánní hry a činnosti nepřímo řízené
8.30 – 9.00
Denní cvičení
Dopolední svačina
9.00 – 9.30
Činnosti řízené učitelkou
Činnosti společné, skupinové, individuální
9.30 – 11.30
Pobyt venku ( dle podmínek )
11.30 – 12.30 Oběd
Hygiena
12.30 – 14.00 Polední odpočinek
Průběžné vstávání
14.00 – 16.30 Odpolední svačina
Spontánní hry a aktivity, uzavření MŠ
Co ve školce děti potřebují:
•
Bačkory s pevnou patou
•
Pohodlné oblečení do třídy ( punčocháče, legíny ... )
•
Vhodné oblečení na pobyt venku ( teplákové, šusťákové
soupravy )
•
Náhradní oblečení i spodní prádlo
•
Pyžamo, nebo noční košilku
•
Pláštěnku
•
Obuv – dle ročního období s přihlédnutím aktuálního počasí
Pár drobných rad k oblečení dětí v mateřské škole
•
V oblečení dejte přednost pohodlí před parádou – uvědomte si,
že děti vedeme k samostatnosti v oblékání, že často pracujeme
s barvami, tuší apod....
•
Neoblékejte je zbytečně teple – v oblíbených punčochách je
jim ve třídě horko, nemluvě o třech gumách v pase.
•
Oblečení a obuv pečlivě označte – ve třídě se vždy sejde
několik stejných bačkůrek, punčocháčů....
•
Dlouhé vlasy by měly být staženy do culíků nebo upraveny tak,
aby jim nevadily při hře ani jídle.
•
Mějte pro děti připravené náhradní oblečení, děti se mohou
kdykoli na vycházce ušpinit. Aby jste měli případně náhradní
oblečení na cestu domů.
Hračky a cennosti
Ve školce máme dostatek hraček, a proto není nutné nosit hračky
z domu. O hračky z domova přinesené vznikají často těžko řešitelné
spory. Prosíme Vás, nedávejte dětem do školky cenné věci
( prstýnky,řetízky...). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit, a ztráta je potom
pro obě strany nepříjemná.
Nastudujte si školní řád!!!

