Vážení rodiče,
vaše dítě bylo přijato Mateřské školy speciální. Práce s dětmi bude probíhat podle školního
vzdělávacího programu „Diáček“, jehož cílem je všestranně rozvíjet osobnost dětí. V mateřské škole
se budeme věnovat jak motorickým, tak smyslovým činnostem, nácviku běžných denních dovedností
i nácviku sebeobsluhy. Věk těchto malých dětí však vyžaduje, aby vše probíhalo hravou formou,
vysoce individuálně a přirozeně. Chceme všem dětem vytvořit bezpečné a příjemné prostředí a
k tomu potřebujeme i Vaši pomoc a úzkou spolupráci. Společně s Vámi chceme hledat, co je pro
Vaše dítě nejlepší. Program mateřské speciální školy počítá s individuálními rozdíly dětí i s ohledem
na jejich různý mentální i fyzický vývoj. Rovněž budeme spolupracovat a konzultovat aktivity dětí se
specialisty – logopedem, fyzioterapeutem a v rámci terapeutického programu MŠ zařadíme děti do
snoezelenových terapií včetně bazální stimulace.
Podrobně budete s těmito aktivitami a jejich četností seznámeni na první třídní schůzce dne 2.9.
2022 ve 14:00.
Provoz mateřské školy:
V pracovní dny: od 7,30 do 14,30 hodin (případně dle individuální dohody s maximálním ohledem
na zdravotní stav dětí a provozní možnosti školky).
Stravování
Zajišťujeme též stravování dětí, ke kterému přihlásí Vaše dítě třídní učitelka. Podle zdravotního stavu
je možné vydávat dětem i Vaši vlastní stravu dopravenou v uzavíratelné nádobě. Cena školní stravy
je stanovena vždy k 1. 9. nadcházejícího školního roku dle smlouvy s dodavatele – školní jídelnou
pro MŠ.)
Poplatek „školkovné“ 1000 Kč měsíčně je splatné vždy do 15. dne měsíce v souladu se smlouvou
o školských službách, kde je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol dítěte.
Nástup dětí do MŠS
S Vaším dítětem Vás přivítáme 1. září mezi 7,30 – 8,30 hodin. Příchody do školky budou individuální
a počítáme s tím, že 10 až 20 minut setrváte s dítětem v novém prostředí a nenásilně je předáte do
naší péče. Pevně doufáme, že vše proběhne bez problému, uděláme pro to vše, co bude v našich
silách.
V den nástupu do mateřské školky budete potřebovat:

Přezůvky (případně speciální obuv určenou ortopedem)
Pohodlné oblečení na denní činnosti
Druhé oblečení na převléknutí pro „nouzový“ případ (tričko, tepláčky, spodní prádlo, ponožky)
Hygienické potřeby (kartáček na zoubky a pastu, plenky, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky
apod.)
Pláštěnku
Oblíbenou hračku, knížku, polštářek
Jednoduchý soupis, co má dítě rádo a co zásadně nemá rádo
Psací potřeby, hračky – to vše u nás vaše dítě najde, stejně tak odpočinkový prostor na spaní,
místnost pro muzikoterapii, tělocvičnu i zahrádku s pískovištěm.
Vaše dítě bude v útulné třídě spolu s paní třídní učitelkou a asistentkami pedagoga. Děti se postupně
seznámí i s ostatními součástmi budovy i okolím. Z bezpečnostních důvodů jsou školní prostory
uzamčené a dítě se nikde nepohybuje bez doprovodu pedagogů.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonem číslo: 737 217 536 nebo e-mailem
info@skolacaslav.cz
Těšíme se na Vás!
Kateřina Procházková, třídní učitelka
www.specialniskola.org
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