
Schůzky rodičů  LMŠ Na dvorečku,  Jeden strom z.ú., 7.6. 2016

Téma: školní rok 2016/17

1) Představení týmu

Habroví: vedoucí pedagog Monika Krejčí, pedagogové Petr Opavský, Eva Bachiri, Markéta Prchalová
Stodola: Vedoucí pedagogo Dominika Tomanová, pedagogové Katka Papoušková, Tomáš Pospíšil, Víťa Špalek

 2) Harmonogram školního roku
          
zahájení 1.9.- čtvrtek, ukončení 30.6. 2016
( prosíme rodiče, aby vepsali do vložené tabulky, zda počítají s nástupem již ve dnech 1. a 2. 9. 2016.  V 
případě, že by na dané dva dny byl menší počet dětí v rámci docházky, bude provoz v těchto dnech 
provizorní, ale v řádném časovém rozsahu). Nezapsání dítěte, které v dané dny dochází, bude bráno jako 
jeho neúčast a tomu následně uzpůsoben provoz.  Děkujeme za pochopení.
provoz LMŠ je každý všední den mimo státních svátků a dnů 23.12., 27.-30.12. 2016

3) Vzdělávací plán

vzdělávání  bude probíhat podle školního vzdělávacího programu Rosteme spolu. K nalezení v dokumentech 
na  webu.

4) Kroužky
 
Plánované kroužky od září 2016:
Pondělí: Kreativní odpoledne, 15,00- 16,30, M. Snášelová
Úterý: Kreativní odpoledne, 15,00- 16,30, M. Snášelová
           Šaškárničky ( pohybově dramatická dílna), 15,00- 16,30, A. Kořínková
Středa: Jóga pro děti, 15,00- 15,45, M. Chomátová
Čtvrtek: La škola, 15,00- 15,45, T, Fingerland

Přihlašovat na kroužky bude možné v posledním srpnovém týdnu. Jejich provoz začne v týdnu od 19.9.2016

5) Pobytové akce

Říjen- expedice předškoláků
Březen- lyžařský výcvik pro rodiče s dětmi
Květen- červen- škola v přírodě
Sledujte kalendář na webu, info o termínech získáte na prvních schůzkách v září.

6) Co do školky, na co si dát pozor

• vybavení dětí do školky obdržíte ve zvacím dopisu, který přijde domů dětem poštou na konci srpna. 
( standardně platí- funkční oblečení,  dobré trekové boty,gumové kalhoty, pláštěnka, holinky, pro 
spací dětí – spacák, polštářek, přezůvky do jurt- vhodné jsou dobře nazouvací a teplé bačkory, 
ručník, batůžek se zapínáním na prsa- vhodné firma deuter, boll, náhradní ponožky, spodní prádlo, 
triko, sedák do batohu- kousek karimatky, vhodnější je koupit přímo v obchodě Hudy sport, aj., 
netekoucí picí láhev, krabičku na svačinu, abyste se vyhnuli průmyslově baleným svačinkám- 
snažíme se snižovat odpadovou zátěž)

                Do sdíleného dokumentu můžete vkládat tipy na dobré aa funkční oblečení.                                    
                Bude to pro nové nebo méně zkušené rodiče pomoc. Děkujeme
                 VYCHYTÁVKY

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_631HOtBvSbA9fX8m7zsqbfNDa-_UwyQZu53zRPV6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pHnoopX5X--yQRfDDWX9q7dSNHQHm23LciOWqoCK06I/edit?usp=sharing


• Prosíme: 
a) myslete na volný čas pedagogů a pohodu dětí- včasné příchody (včas znamená, zapojit se do 
ranního kruhu v 9,00, odpoledne stihnout zamykat jurtu v 15,00).
Nespoléhat se na to, že navazuje program a mohu si vzít, co potřebuji- program to ruší.
( ideál je chodit na 8,45 a do 14,50)
b) nevolejte a nepište průvodcům po 19,00, do 7,00. Případné urgentní věci je výjimečné možné 
řešit. Ideál je komunikovat v odpoledních hodinách. Myslete na náš čas odpočinku. Děkujeme.
c) Snižujte  společně s námi odpadovou zátěž- prosíme, aby bylo ve svačinkách, co nejméně obalů. 
Existují svačinové krabičky, kde je do jedné části možné dát chléb a do druhé ovoce či zeleninu. 
Vyhnete se tak nutnosti cokoli dál balit. 
d) Sledujte Kalendář na webu- cesta zkracování mailů.
Pokusíme se vyjednat se správcem, aby se věci v kalendáři daly podle barev filtrovat
 e) Nezapomeňte kontrolovat šuplíky-boxy dětí. Doplňuujte chybějjící věci, odnášejte ty 
přebytečné.
f) Plaťte včas vše-  na výlety ideálně dát dítěti peněženku s penězi do batůžku
g) Před vstupem do areálu se snažte mladším dětem odebírat hračku. Stres dětí  při ztrátě hračky a
naše neustálé hledání nepřináší pohodu nám ani vašemu dítěti. V případě, že si dítě chce hračku 
ponechat, nezatěžujte, prosím, pedagogy jejím dohlížením a vysvětlete dítěti případné důsledky 
ztráty. Unášet však zkušenost dítěte se ztrátou hračky je pro celý kolektiv dětí i pedagogů velmi 
zátěžové, a tak uvítáme v tomto ohledu vaši zodpovědnost a spolupráci. Děkujeme.
h) Pokud by měl někdo z vás zájem o objednání bioroztoku proti komárům a klíšťatům Incognito, 
obraťte se mailem na dvorecekjedenstrom@gmail.com
ch) Prosíme, abyste respektovali, že volné pobíhání psů na pozemku LMŠ je zakázané. Psi mají vstup
povolený pouze na vodítku. Děkujeme za pochopení.

7) Dokumentace
• před vstupem do školky je  nutné doložit evidenční list dítěte ( ke stažení v dokumentech na webu) –

pro nově nastupující děti
• je nutné odevzdat písemný seznam osob, které jsou odpovědné za vyzvedávání dítěte
• rodiče,  jejichž děti nemají všechna očkování nebo mají rozvolněný očkovací kalendář jsou povini 

zažádat o udělení výjimky v níž uvedou všechna svoje i dítěte osobní data  a důvod, který jím brání v 
očkování ( kontraindikace -nutno případně doložit lékařskou zprávou, nebo vllastní přesvědčení- viz 
obsah smlouvy). BEZ UDĚLENÍ VÝJIMKY NELZE DÍTĚ DO ŠKOLKY PŘIJMOUT. Děkujeme za pochopení.

8) Povinný rok předškolní docházky
Vláda schválila novělu školského zákona, která od září 2017 přinese povinnost předškoláků docházet
do školky v registru MŠMT. V současné době vyjednáváme podmínky pro docházení takto starých 
dětí do lesních školek. I v případě, tato jednání nebudou úspěšná, bbude možnost si nechat dítě v 
předškolním věku zapsat do spádové školky, kam půjde 2x do roka na přezkoušení. Žádný metodický
pokyn ani předpis zatím k celé změně nebyl vydán. Není třeba se zatím nijak znepokojovat. Budeme 
vás průběžně informovat.

Zapsala: Alena Laláková

mailto:dvorecekjedenstrom@gmail.com

