DODATEK
12. Docházka a způsob vzdělávání
Třikrát neomluvená dlouhodobější absence bude neprodleně oznámena na OSPOD.
Mobil MŠ Masarykova (Sluníčko):
731 506 069
Mobil MŠ Dittrichova (Motýlek):
731 506 068
e-mail třídních učitelek MŠ Masarykova (Sluníčko): chlubnova@zskrasnalipa.cz
prochazkova@zskrasnalipa.cz
e-mail třídních učitelek MŠ Dittrichova (Motýlek):
hnutova@zskrasnalipa.cz
koubkova@zskrasnalipa.cz
e-mail vedoucí učitelky MŠ Dittrichova (Motýlek):
lehoczka@zskrasnalipa.cz
Pro zákonné zástupce ostatních dětí platí stejná spojení na mateřskou školu.
15. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
15. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
⮚ Mateřská škola ul. Masarykova 06:00 – 16:00 hod.
⮚ Mateřská škola ul. Dittrichova
06:00 – 16:00 hod.
Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě ke stravování na základě přihlášky podané u
vedoucího stravování v budově ŠJ. Stravné se platí zálohově vždy do 20. dne předchozího
měsíce (připsáno na účtu školy do konce kalendářního měsíce), případně před vstupem dítěte
do MŠ:
hotově - v kanceláři vedoucího stravování nebo převodním příkazem.
Úřední dny: pondělí a středa od 7:00 do 8:00 hod., nebo od 11:00 do 14:00 hod.
polodenní stravování pro děti 3 – 6 let 28 Kč (P - 9 Kč, O - 19 Kč)
nad 6 let
30 Kč (P - 9 Kč, O - 20 Kč)
celodenní stravování pro děti 3 – 6 let 36 Kč (P - 9 Kč, O - 19 Kč, S - 8 Kč)
nad 6 let
38 Kč (P - 9 Kč, O - 21 Kč, S - 8 Kč)
Pro dítě, které má uhrazeno celodenní stravování platí:
a) V případě, že zákonný zástupce do 8 hodin daného dne odhlásí dítě z odpoledního
vzdělávání, bude mu částka za svačinu vrácena při vyúčtování.
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b) V případě, že odejde dítě v průběhu dne z mateřské školy z důvodu onemocnění, má
zákonný zástupce nárok na vyzvednutí stravy za tento den. Platí pouze pro tento den.
Ostatní dny nemoci bude částka za příslušné dny vrácena při vyúčtování.
15. 11. Činnosti řízené pedagogem:
V MŠ ul. Dittrichova jsou třídy heterogenní, v oddělení se mohou vyskytovat i tři věkové
kategorie, uspořádání je členěno vzestupně podle věku. V MŠ preferujeme skupinové a
kooperativní vzdělávání zaměřené na principy Ekoškoly.
20. Povinné distanční vzdělávání předškolních dětí

Vzdělávání distančním způsobem uskutečňujeme podle RVP PV a ŠVP PV
⮚ Předáváním úkolů osobním vyzvedáváním nebo e-mailem – týdenní činnost
⮚ Komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci dětí nebo telefonicky
⮚ On-line výukou - po vybavení MŠ technickým zařízením
⮚ Zpětná vazba – po návratu do MŠ bude zkontrolováno portfolio a vypracované úkoly
třídními učitelkami

Dodatek nabývá účinnost dne 2. 10. 2020
RNDr. Ivana Jäckelová
ředitelka školy, v.r.

