4. 9. 2017

Informace ze Lvíčat
Dobrý den, věnujte, prosím, pozornost několika informacím z vaší mateřské školy:
Sešli jsme se opět všichni po prázdninách ve školce, přišly mezi nás i nové děti.
Na začátku je nutné vyřídit několik organizačních záležitostí. Prosím, abyste přinesli do školky:
pastu na zuby, 3 krabice a 1 balík papírových kapesníků, 2 balíky vlhčených ubrousků vhodných pro
vhazování do toalet, sušené ovoce nebo cereální sušenky, nepotřebné igelitky (dáváme do nich
oblečení na vyprání) a balík papírových ubrousků na stolování.
Prosím o kontrolu pytlů v šatnách, aby v nich bylo: rezervní spodní prádlo, 2 x ponožky,
3 x tričko- dle počasí s dlouhým nebo krátkým rukávem, tepláky na ven, oblečení dovnitř, mikina,
bunda. U Stavitelů a mladších Kupců je nutné také mít vlastní ručník. V případě nehody se děti
sprchují. Vše je nutné podepsat, někdy i starší si věci bezpečně nepoznají. Prosíme rodiče nových dětí,
aby si nezapomněli vyzvednout v průběhu září nebo října evidenční list k potvrzení, až půjdou
k dětskému lékaři.
Znovu připomínáme, že je nutné, aby děti přišly do školky do 8,00 hodin. Tím získávají děti
dostatek času, aby si ráno pohrály, jak potřebují a pak, aby byly připravené na „práci“. Omlouvání
nepřítomnosti nebo odchodu po obědě je nutné učinit do 7,45 v ten den, nebo dopředu. Pokud takto
nebude učiněno, počítáme s celodenní docházkou a k tomu příslušnou platbou stravného.
Školka má nový bankovní účet. Jeho číslo je uvedeno na smlouvě, na nástěnkách a na
webových stránkách. Prosíme o změnu bankovních trvalých příkazů.
Letošní novinkou je zavedení povinného předškolního ročníku. S tím se váže změna školního
řádu mateřské školy a zavedení systému omlouvání předškoláků. Schůzka pro rodiče předškoláků
k tomuto tématu je ve čtvrtek 7.9. v 16,30.
Ve školním roce bude několik dnů, kdy bude školka zavřená. Tato data společně s daty různých
školkových akcí vyvěsíme na nástěnky.
Během prázdnin nastala obměna pedagogického sboru. Hvězdáře povedou paní učitelky Petra
Helebrantová, DiS. a Mgr. Lea Jirovská. Mořeplavce povede Alena Veselá a Helena Hrabáková. Do
listopadu Helenu Hrabákovou nahrazuje Barbora Zikmundová. Stavitele povedou paní učitelky
Mgr. Bc. Barbora Kubušová a Lenka Charvátová. V době, kdy paní učitelky samy studují, nebo vyučují
na základní škole, ve školce pomáhají Lenka Jakoubková a Mgr. Bc. Alžběta Krechlerová. Kupce
povedou Eva Lorencová, Bc. Barbora Šimková, DiS. a Barbora Pacovská, DiS. Paní učitelky jsou
kvalifikované a mají zkušenosti s předškolními dětmi, dvě si kvalifikaci dokončují studiem.
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Hospodářkou školy je Lucie Mauerová. Další administrativní činnosti vykonávají Eva Hamplová
a Ing. Martina Sovjáková.
Veškerá pedagogická a provozní dokumentace je dostupná v deskách v šatnách jednotlivých
tříd. Stále je platný vnitřní předpis o prominutí školného, pokud zákonný zástupce zajistí dar pro Školy
Lvíčata. Žádáme o promyšlení, zda a jak by bylo možné nabídku využít. Od 1.9.2014 je v platnosti nový
vnitřní předpis, který se týká vyzvedávání dětí zákonnými zástupci až po ukončení provozní doby
školky. Provozní doba školky se nebude prodlužovat. Důvodem jsou především děti samotné. Často ve
školce tráví skoro 10 hodin a je proto vhodný delší čas trávený s rodinou. Pokud zákonný zástupce
přijde pro dítě po 17 hodině, zaplatí pokutu 50,- Kč za každých započatých 10 min.
V týdnu od 19. září začnou probíhat kroužky. Kroužky probíhají v prostorách školky
v Thákurově ul. Děti z Kupců i děti z ostatních mateřských škol mohou kroužky také navštěvovat. Ve
třídě Kupci probíhají odpoledne tematicky zaměřené činnosti. V pondělí vede Eva Lorencová
pohybově dramatické činnosti. Ve středu vede Eva Lorencová výtvarné činnosti. Ve čtvrtek Bc. Barbora
Šimková, DiS. povede hudebně pohybové činnosti. Kroužky ve třídě Kupců nelze zrealizovat
z prostorových důvodů.
Týdny v září budou u kroužků zkušební. V této době je možné kroužek vyzkoušet a následně se
rozhodnout, zda jej bude vaše dítě nadále navštěvovat. Přihlásit se můžete zapsáním do tabulky na
nástěnce v šatně Stavitelů. Děti z Kupců nebo ostatní se mohou také přihlásit prostřednictvím e-mailu
ředitelce. Platba za kroužek v daný měsíc se platí, pokud dítě alespoň jednou kroužek navštívilo.
Pokud nechcete, aby dítě daný kroužek navštěvovalo, žádáme o zprávu na info@lvicata.cvut.cz.
Platba na září a červen (kroužky končí 15.6.2018) je poloviční, než v ostatních měsících. Platby
provádějte na účet a na variabilní symbol, který vám přidělíme.
Předškolní příprava je běžnou součástí vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací činnosti.
Kroužek předškolák pouze doplňuje tyto činnosti - rozvíjí některé oblasti, např. grafomotorika,
předčtenářská a předmatematická gramotnost. Vedou jej paní učitelky z naší základní školy
a v základní škole (Bechyňova 3) je i pořádán. Ze školky i zpět děti vedou paní učitelky.
Od října bude možnost ve školce navštívit psycholožku Mgr. Lenka Chmelařová. Na ní se
můžete obrátit s problémy vašich dětí, se školkou, s otázkami ke školní zralosti a přípravou na školu.
Konzultace budou probíhat ve středu mezi 16 a 17 hodinou v ředitelně. Domluvit schůzku lze
e-mailem: xLenkaK@seznam.cz. Ředitelka ani učitelky nejsou konzultaci přítomny. Informace
a případná opatření budou školce předána pouze po souhlasu rodičů.
Děkuji za všechny pracovnice Škol Lvíčata

Martina Hovorková

3

Nabídka kroužků:
Název
Čas
Vede
Věda
baví

nás Po 15,15 – Věda
16,15
o.p.s.

Obsah
nás

Měsíčně

baví Seznámení
s
přírodními
prostřednictvím pokusů.

vědami 450,00 Kč

Vaření

Po 16,00 – Ing.
16,45
Černá

Ladislava Vhodné pro děti od 4 let. Děti se budou 250,- Kč
seznamovat s přípravou pokrmů –
studená kuchyně, sváteční nepečená jídla,
příprava nápojů. Děti potřebují na každou
hodinu svačinovou krabičku, ve které si
„výrobek“ odnesou domů, a zástěru.

Předškolák

Út 14,00 – Ing.
Romana
14,45
Kozáková a Mgr.
Elena
Malchárková

Pro předškoláky. Zaměřeno na rozvoj 250,- Kč
rozumových
schopností,
motoriky.
Všeobecná příprava na školní zátěž.
Uskutečňuje se v základní škole.
Doprovod z MŠ a zpět do MŠ zajištěn.

Jazyková
průprava

Út 15,00 – Marcela Hálková
17,00

Individuální náprava řeči pro děti od 4 let. 100,- Kč
Pro každého 15-ti minutový blok. Nutná
účast rodičů.

Zpívání

Út 15,15 – Magdaléna Černá Lektorky dlouhá léta spolupracují se 200,00 Kč
16,00
a Anna Mrázová
sborem Rolnička. Jedna z nich studuje na
Pedf UK sbormistrovství.

Angličtina

St 15,15 – Marcela Benešová Pro děti od 4 let. Seznámení s anglickým 350,- Kč
16,00
jazykem pomocí her a písní.

Malý Šikula

St 15,15 – Centrum
16,00
z.s.

Dílnička

Čt 16,00 – doc. Ing. J. Vorel, Pro děti od 4 let. Práce s papírem a se 400,00 Kč
16,45
Ph.D. a Ing. J. dřevem, rozvoj motoriky a technického
Sýkora, Ph.D.
myšlení.

nadání Zaměřeno
na
rozvoj
rozumových 300,- Kč
schopností a motoriky především
prostřednictvím výtvarných činností.

Cvičení
Čt 15,00 – Lenka Charvátová Cvičení s
s hudbou - 15,45
zábava.
velcí

hudbou,

rytmika,

fyzička, 200,- Kč

Cvičení
Čt 16,00 – Lenka Charvátová Cvičení s
s hudbou - 16,45
zábava.
malí

hudbou,

rytmika,

fyzička, 200,- Kč

