Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Kotlaska 3/30 180 00 Praha 8 tel.: 777 794 103 e- mail: reditelka@mskotlaska.cz
v Praze, srpen 2021
Vážení rodiče,
na základě přijetí Vašeho dítěte Vám zasílám úvodní informace k nástupu a provozu
mateřské školy.
Školní rok pro Vaše dítě začíná 1. 9. 2021 a v tento den přivítáme v
naší školce i Vaše děti. V prvních čtyřech týdnech školní docházky bude probíhat
adaptace dětí na nové prostředí.
Doporučená adaptace nových dětí (liší se dle třídy):
První týden: děti do 10.00 hodin
Druhý týden: děti do 12.30 hodin (včetně vycházky a oběda)
Třetí týden: děti opět do 12.30 hodin
Čtvrtý týden: děti do 15.00 až 16.30 hodin (včetně odpočinku na lehátku) Další
dny závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.
Provoz na jednotlivých třídách naší mateřské školy:
1. Třída Motýlci: 7.00 – 17.00 hodin.
2. Třída Berušky: 6.30 – 16.00 hodin.
3. Třída Rybičky: 7.00 – 16.30 hodin.
4. Třída Žabičky: 7.00 – 16.00 hodin.
Ranní scházení dětí je od 6.30 do 7.00 ve třídě Motýlků, po té se odeberou s třídní
učitelkou do své třídy, kde se scházejí do 8.00 hodin (pozdější dobu oznámí rodiče předem).
Vyzvedávání dětí:
• Děti, které budou chodit domů po obědě, můžete vyzvedávat od 12.30 – 12.45 hodin.
• Děti odcházející odpoledne si můžete vyzvedávat od 15.00 hodin.
• Provoz mateřské školy končí v 17.00 hodin.

Stravné a školné činí:

První den si přineste do školky jen podepsané bačkůrky (poté i ostatní věci, vždy podepsané)
a náhradní oblečení do třídy.
Všechny informace k provozu školky a třídy se dozvíte na informační schůzce ve školce,
která proběhne 1. 9. 2021 od 10.15 hodin.
V tomto dopise Vám dále zasíláme:
Dotazník o vyzvedávání dětí Dotazník
k GDPR

Prohlášení ZZ dítěte
Vstupní dotazník o dítěti
Informace o školném a stravném
Přihláška ke stravování
Vyplněné dotazníky a přihlášku ke stravování odevzdáte první den při nástupu dítěte do MŠ.
Seznamy dětí s rozdělením do konkrétních tříd pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny
koncem srpna 2021.
Všechny informace o naší mateřské škole, třídách a provozu naleznete na našich webových
stránkách www.mskotlaska.cz
Případné dotazy rádi zodpovíme e- mailem nebo telefonicky.
E- mail: reditelka@mskotlaska.cz tel.: 777 794 103
Přeji Vám hezký den a těšíme se na Vás a na Vaše děti.
Adriana Trnková
Zástupce statutárního orgánu MS
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRAHA 8
Kotlaska 3

