INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2022-23

Co bude Vaše dítě potřebovat na začátku školního roku
• přezutí do třídy (bačkory a podobně) a volné a lehké oblečení do třídy;
• jiné oblečení „na ven“ odpovídající roční době, mělo by to být oblečení, které se může ušpinit, rozhodně
doporučujeme jiné boty (sportovní obuv, tenisky), než ve kterých dítě chodí domů;
• náhradní oblečení, které zůstává uložené v šatně (spodní kalhotky, nátělník, tričko, ponožky);
• venkovní oblečení do nepohody: pláštěnka nebo nepromokavý overal, holinky, toto oblečení potřebujeme
celoročně;
• pro děti, které budou chodit tzv. „po spaní“, také pyžamo;
• jedno balení papírových kapesníků (10 balíčků)
Oblečení musí být označené přinejmenším příjmením!

Příchody a odchody ze školky
•
•
•
•

RÁNO je naše škola otevřena od 7:00 do 8:45; speciální (duhové) oddělení od 8:00 do 8:45;
PO OBĚDĚ je škola otevřena od 12:30 do 13:15;
ODPOLEDNE je škola otevřena od 14:30 do 17:00; speciální (duhové) oddělení od 14:30 do 15:00.
MALÁ ZAHRADA je otevřena pro potřeby rodičů v PO - PÁ od 12:30 do 17:00.

Pokud potřebujete přivést nebo vyzvednout své dítě mimo tyto hodiny, prosíme domluvte se s učiteli ve své třídě
a při příchodu buď zavolejte od branky na mobilní telefon nebo zazvoňte na zvonek své třídy.

Kudy se k nám dostanete
Naše škola má dva vchody: branku z ulice Arabské a bránu z ulice Tibetské. Oba vchody se zavírají a otevírají ve
stejnou dobu a z obou se vstupuje do budovy nejprve přes zahradu a pak horním vstupem do spojovací chodby.
Prosíme, v každém případě zavírejte na obou brankách bezpečnostní západky.

Omluvy nepřítomnosti dětí
Pokud vaše dítě do školy nepřijde nebo potřebujete z libovolných důvodů přijít později, tj. po 8:45, omluvte dítě
zasláním SMS na číslo vaší třídy a to do 8:00. Pokud své dítě včas neomluvíte, budeme vám muset ten den
započítat stravné, jako by ve školce bylo. Čísla mobilních telefonů vašich tříd jsou uvedena na další straně.

Provoz školy
Ranní provoz od 7:00 do 8:00 je vždy jen v jedné třídě, kde jsou spojeny všechny děti z „velkých“ oddělení,
které přijdou před 8:00; třídy se střídají podle níže uvedeného rozpisu. „Velké“ třídy – to je všechny kromě
duhového oddělení, mají provoz denně od 8:00 do 16:00. Po tuto dobu jsou děti ve své třídě.
Odpolední provoz od 16:00 do 17:00 je opět již jen v jednom oddělení, kde jsou spojeny všechny děti z
„velkých“ oddělení, třídy se střídají podle níže uvedeného rozpisu. V pátek si třídy ranní a odpolední provoz
střídají. Za příznivého počasí bývají v tuto dobu děti na velké zahradě.
Speciální oddělení (duhové) má provoz od 8:00 do 15:00.
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Adaptace dětí
V naší mateřské škole adaptujeme nové děti za přítomnosti a účasti rodiče, prarodiče nebo jiné blízké osoby.
Dítě nastupuje do školy i s rodičem a postupně prodlužujeme dobu jeho pobytu ve školce a dobu jeho pobytu
bez rodiče. Délka adaptace je individuální, konkrétní podoba adaptace závisí na potřebách dítěte a dohodě
rodiny s učiteli. Snažíme se i po organizační stránce vyjít rodičům vstříc a během adaptace umožňujeme rodičům
odcházet a přicházet podle potřeby, nicméně adaptaci považujeme za velmi důležitou.

Školné a stravné
Platba za docházku do mateřské školy sestává ze dvou částí: školného a stravného.
Školné se platí za každý měsíc, kdy je dítě přihlášeno k docházce a ve školním roce 2022-23 bude 790,- Kč
měsíčně. Od školného jsou osvobozeny předškolní děti včetně dětí s odkladem školní docházky.
Stravné se platí ve formě zálohy na stravování, která se pak vyúčtuje podle skutečně „odebraných“ jídel. Tato
záloha na stravné je 840,- Kč měsíčně. Pro děti, které v období od 1. září do 30. srpna dovrší 7 let věku je tato
záloha vyšší, totiž 882,- Kč měsíčně. (Výše stravného pro školní rok 2022-23 může během roku změnit.)
Stravné i školné se platí společně, a to měsíčně, vždy do 8. dne daného měsíce. Platit lze jednorázovým nebo
trvalým převodním příkazem. V každém případě musí nejprve hospodářka naší školy přidělit vašemu dítěti
variabilní symbol pro identifikaci plateb a to na základě přihlášky ke stravování, kterou obdržíte k vyplnění po
nástupu do školky. Číslo účtu pro platby školného a stravného je 19-6029270247/0100.
Vše ohledně plateb můžete vyřídit s hospodářkou školy, paní Janou Hendrychovou na tel.: 731 651 280 nebo
e-mailem na adresu hospodarka@skolka.org.

Kde a jak se dozvím další
Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 12. září od 17:30. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou
Klubu rodičů!
Valnou většinu informací zasíláme e-mailem, všechny informace zveřejňujeme na webu školy
(https://www.skolka.org). Můžete sledovat také náš facebook (https://www.facebook.com/skolka.org), kde
zveřejňujeme informace o celoškolních akcích. Nebojte se na cokoli zeptat svých učitelů!

Kontakty
Fakultní mateřská škola
se speciální péčí
Arabská 681/20
Praha 6
Telefon: 2 3535 0410
Po výzvě ústředny zvolte některou z
linek uvedených níže. Nezvolíte-li
žádnou linku, budete postupně
přepojeni do školní kuchyně a
ředitelny.

Ředitelka školy

Vedoucí školní kuchyně

Mgr. Irena Hanyš Holemá
mobil: 731 181 954
e-mail: irena.holema@skolka.org
linka: 11

Jana Hendrychová
mobil: 731 651 280
e-mail: hospodarka@skolka.org
linka: 23

e-mail: skolka@skolka.org
Žluté oddělení
Irena Hanyš Holemá
Vendula Turnerová
Hana Brožová
asistent: Zuzana Harigelová
mobil: 731 651 283
e-mail: zlute@skolka.org
linka: 14

Modré oddělení

Červené oddělení
Pavla
Štěpánková
David Dvořák
Rebeka
Hájková a Markéta
Radka Zimová
Vondrášková
asistent: Hana Ječmenová a Karolína
asistent: Barbora Chybová a Jana
Rossí
Vítková
mobil: 731 651 284
mobil: 733 710 466
e-mail: modre@skolka.org
e-mail: cervene@skolka.org
linka: 15
linka: 13

Zelené oddělení

Duhové oddělení (speciální)

Lukáš Konrád
Markéta Růžičková a Klára Zuntová
asistent: Monika Valíčková

Monika Lásková, Terezie Orlová
Marika Kimmerová
asistent: Alžběta Fojtová, Jaroslava
Šupová

mobil: 731 651 282
e-mail: zelene@skolka.org
linka: 12

mobil: 731 651 281
e-mail: duhove@skolka.org
linka: 17

