Vážení rodiče / zákonní zástupci/!

Vzhledem ke zrušení třídních schůzek / opatření proti šíření Covid 19/ , obracím se na Vás touto formou.
Vašim dětem chceme poskytnout co nejlepší podmínky ke vzdělávání, hře a celkovému úspěšnému rozvoji.
Snažíme se pro Vaše děti vytvářet atraktivní, přívětivé, tvůrčí a bezpečné prostředí, kam se budou rádi vracet.
Prioritou letošního školního roku je připravit děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání
na bezproblémový nástup do základní školy, popř. zajistit dětem ve spolupráci se ZZ potřebný odklad školní docházky.
I v tomto školním roce jsme pro Vaše děti připravili spoustu aktivit, činností, výletů, pobytů v přírodě apod.
Děti se mohou zúčastnit kurzu keramiky, plavání, lyžování. Kurz keramiky začíná v říjnu, každou lichou středu od 9.00 hod –
10.00 hod. Cena jedné lekce je 40 Kč. Výrobky si děti po dokončení odnesou domů. Keramika není povinná. Děti, které do
keramiky nepůjdou, budou mít náhradní program v souladu se školním vzdělávacím programem / ŠVP/.
Plavecký a lyžařský výcvik bude probíhat v druhém pololetí školního roku. Na plavecký výcvik přispívá většina zdravotních
pojišťoven. Vhodnost zařazení Vašich dětí do těchto náročnějších aktivit konzultujte s třídní učitelkou.
Každé úterý, v rámci dopoledních řízených činností, budou probíhat ve třídách předškoláčků aktivity „Všeználek , kde se
děti budou seznamovat prostřednictvím pokusů, pozorování a experimentování se základy fyziky, chemie a přírodovědy.
Materiální vybavení bylo pořízeno z projektu podpořeného městem Ostravou.
Minimálně jednou měsíčně přijede do MŠ divadélko s pohádkou.
Děti vyjedou cca 4x ročně do přírody do Beskyd a okolí.
Je připraven výlet do ZOO, do Světa techniky v Dolních Vítkovicích, navštívíme záchrannou stanici pro zvířat v Bartošovicích
a další dle nabídky a momentální epidemiologické situace.
Do mateřské školy přijede mobilní planetárium s výukovým programem o vesmíru.
Děti navštíví základní školu, aby se seznámily s prostředím, výukou a školní družinou
S dalšími akcemi / dle aktuální nabídky pro děti MŠ/ budete průběžně seznamováni na nástěnkách v šatně.
Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti budou cvičit pod vedení
učitelek dle metodiky, plnit úkoly a vyplňovat v pracovním sešitu. Sešit s nálepkami, který si odnesou na konci roku domů
stojí 20 Kč.
Rádi Vás přivítáme v našich tvůrčích dílničkách při příležitosti vánoc a velikonoc, na školní besídce atd.
Abychom zajistili hladký průběh provozu škol naší organizace, žádáme Vás o zodpovědný přístup k placení školného
a stravného, včasné dodávání potvrzení o hmotné nouzi. Pokyny k platbě školného a stravného obdržíte u učitelky ve třídě
Vašeho dítěte nebo u ekonomky školy.
Dodržujte školní řád, který je stále k dispozici v každé šatně u tříd dětí. Do mateřské školy dětem nedávejte cenné
a nebezpečné věci. Všechny osobní věci dětí čitelně podepište.
Sledujte pokyny k aktuálnímu stavu a stanovená opatření v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru
Covid 19. V případě, že by z rozhodnutí KHS byla uzavřena třída nebo celá mateřská škola, budete neprodleně
informováni. Po dobu uzavření třídy nebo školy, bude dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání zajištěna
distanční výuka, a to elektronicky nebo v papírové podobě prostřednictvím školního asistenta.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsou nadstandardní aktivity pro děti / kroužky/ do odvolání zrušeny.
Věnujte náležitou pozornost informacím uvedeným v šatnách, na úřední desce a webových stránkách školy. V případě
nejasností se obraťte s dotazy na učitelku nebo ředitelku školy / zástupkyni řed. MŠ/.
Věřím, že se nám společně podaří zajistit dětem klidný a pohodový školní rok, který dětem přinese spoustu poznávání,
objevů, radosti a nových zážitků v kolektivu ostatních kamarádů.
Hodně zdraví, klidu a pohody Vám i Vašim dětem přeje

V Ostravě 17.9.2020

Alena Píchová řed. MŠ

Pozn.: Nabídka akcí školy se může v průběhu roku měnit nebo některé akce mohou být zrušeny - z důvodu preventivních
opatření - vzhledem k aktuálnímu stavu výskytu Covid 19.

