Svačiny
Ranní a odpolední svačinu připravují dětem rodiče.
Ranní svačinu dejte dítěti do batohu, odpolední
zůstává v jurtě. Odpolední svačina by se měla
skládat výhradně z trvanlivých potravin. Obě svačiny
uložte do pevného a dostatečně těsného obalu,
nedávejte dětem cukrovinky, prosím.
Kolo, koloběžka, odrážedlo
Jede-li dítě do školky na kole apod., rodič může
zamknout kolo do skladu, školka za ně nenese
žádnou odpovědnost.
Hračky
Prosíme, aby děti do školky nenosily své hračky,
ve školce hračky máme. Výjimkou je plyšák, kterého
je možné mít na dobu odpočívání. Tento plyšák
pomáhá menším dětem navodit bezpečnou a
domácí atmosféru.

Rytmus dne
7:45 - 8:45 - příchod dětí do školky, volná hra
8:45 - 9:00 - příprava na ranní kruh
9:00 - 9:30 - ranní kruh (přivítání, vzdělávací část)
9:30 - 11:45 - svačina, pobyt v lese (programová
náplň dle ročního, měsíčního a týdenního
plánu/ŠVP)
11:45 - 12:30 - návrat k jurtě, příprava na oběd,
pohádka před obědem
12:30 - 13:15 - oběd
13:15 - 13:30 - úklid po jídle, příprava na odpočinek
13:30 - 14:30 - odpočinek
14:30 - 16:00 - svačina, odpol. program, volná hra
16:45 konec provozu LMŠ

Proč ve školce odpočíváme?
Na závěr jedna filosofická otázka – proč vlastně ve
školce odpočíváme? Je to proto, že je dobré střídat
dynamické činnosti s klidovými, ale nejen to! Věříme,
že v dnešním hektickém světě je skvělé, když dítě
bude mít vybudovaný návyk odpočinku. Některé děti
potřebu odpočinku přirozeně necítí. Mnohdy to bývá
kvůli tomu, že nemají dostatečný kontakt/napojení na
své tělo.
Více informací, školní i provozní řád a další
dokumenty
ke
stažení
najdete
na
www.sedmikrasek.cz.
Kontakty
e-mail: 7krasek@gmail.com
školkový telefon (do jurty): 702 883 704
Veronika Obrdlíková (koordinátorka): 737 339 983
Markéta Sléhová (hlavní pedagožka): 737 336 660

Těšíme se na vás,
váš Sedmikrásek!

Brožurka se
základními
informacemi LMŠ Sedmikrásek

Vybavení, náhradní oblečení do jurty a do batohu

Milí rodiče,
tato brožurka shrnuje základní informace o
fungování LMŠ Sedmikrásek, z. s., a má být
průvodcem běžnými situacemi, které ve školce
nastávají.

Otevírací
omlouvání

doba,

předávání,

vyzvedávání,

Otevírací doba pro školní rok 2020/21 je každý
všední den od 7:45 do 16:45.
Předávejte nám své děti mezi 7:45 a 8:45, prosím.
Pokud víte, že přijdete později, napište nám na
školkový telefon (702 883 704) a to nejpozději do
8:45, poté chystáme děti na ranní kruh a dítě v
docházce zaznamenáváme jako “nepřítomen”.
Vyzvedávání je možné od 14:30 do 16:30. V 16.30 by
měl být rodič fyzicky přítomen, aby se mohl s dítětem
v klidu sbalit a dokončit rozdělanou práci. Prosím,
nepřetahujte tento čas. Pokud víte, že budete mít
zpoždění, dejte nám co nejdříve vědět, nebo si
zajistěte vyzvednutí dítěte jiným rodičem.

Odpovídající vybavení může dítěti zpříjemnit den, zvýšit
jeho komfort, ale je důležité i z hlediska bezpečnosti.
Dívejte se na předpověď počasí a oblékejte své dítě
tak, jako byste měli být celý den venku Vy. Pokud
má dítě nedostatečné vybavení, je to jeden z
důvodů, proč průvodkyně nemusí dítě do školky
přijmout!
Náhradní oblečení, které zůstává v šatně:
2x spodního prádlo, 2x ponožky, tričko s krátkým a
dlouhým rukávem, tepláky/kraťasy, popř. mikina (dle
ročního období). Zvažte prosím, jaké oblečení je dítěti
pohodlné a nepotřebuje-li více náhradního. Pravidelně
kontrolujte, zda má dítě v šatně i batohu vše.
V šatně mohou zůstat také holínky nebo náhradní boty.
Náhradní oblečení v batohu je ve stejném rozsahu
jako výše, ale v igelitové tašce - dětem se v batohu
často něco vylije či rozsype. A vězte - pokud víte, že se
to Vašemu dítěti nestane, je možné, že to udělá
nedopatřením někdo jiný. :) Do batohu přibalte
pláštěnku, papírové kapesníky a malý sedák na ven
(např. kousek karimatky).

Klíšťata
Kontrolujeme děti a vytahujeme klíšťata každý den před
odpočinkem. Děti si hrají venku i odpoledne, prohlédněte
je ještě jednou doma. Aplikujte ráno repelent.
Opalovací krém
Během slunných měsíců natírejte své dítě opalovacím
krémem. Můžete mu dát jedno menší balení do školky –
podepsané odevzdejte průvodkyni, prosím.

Odchází-li dítě po obědě, vyzvedněte jej mezi 13:00 a
13:15, děkujeme. Vyzvednutí dítěte v jiný čas je
možné pouze po dohodě s průvodkyní.
Omlouvejte nepřítomnost dítěte co nejdříve na
školkový telefon, prosím. Nejlépe den předem,
nejpozději však do 8:00 daného dne. Školkový telefon
zůstává v jurtě, proto se nemusíte bát, že budete
někoho rušit. Raději dříve než později, či vůbec.

Nemoci
Prosíme, abyste byli ohleduplní k ostatním dětem
i průvodkyním a pokud vidíte, že dítě není ve své kůži a
necítí se dobře, nedávejte ho do školky. Dítě si
průvodkyně nepřevezme, pokud bude mít zelenou (tedy
infekční) rýmu, či bude vykazovat známky nemoci.
Projeví-li se příznaky nemoci během dne, průvodkyně
informuje zákonného zástupce a ten si dítě neprodleně
vyzvedne. Děkujeme za pochopení!

Zapomenete-li na repelent, či opalovací krém, sdělte to
ráno průvodkyni – obojí máme v maringotce náhradní.

Veškeré oblečení a vybavení podepište, prosím!

Zimní radovánky
V zimních měsících dávejte dětem do školky na sjíždění
sněhu lopaty - nikoli sáně, či boby. Lopaty můžete
nechávat ve školce, doporučujeme podepsat.

