Co potřebujeme?

Šatna :
 máme skříňky z háčky a chybí nám poutka na bundách a tak se nám
špatně věší a padají, prosíme o přišití poutek na bundičky
 černé podrážky papučí nám dělají fleky na podlaze, prosíme vybírejte
papuče s bílou podrážkou,pevné papučky ne nazouváky
 mokré boty dávejte uschnout pod šatnovou skříňku , suché boty do
botníku, papuče mají své místo ve skříňce „ pod zadkem“
 náhradní oblečení ( spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky, kalhoty
– podle ročního období) poskládejte do přihrádky za papučky – její
hloubka je dostatečná na uložení náhradního oblečení a nebude se
dětem plést s tím,co mají aktuálně na převlečení
 přihrádku nahoře ve skřínce nechejte na oblečení, které si dítě bude
převlékat v době pobytu ve školce( hrací kalhoty, tepláčky, kraťase a
pod) ať je mají při ruce
Umývárna:
 po obědě si čistíme zuby, : dejte jim kartáček a menší dětskou pastu na
zuby,( jde hlavně o samostatnost dětí při nandávání pasty na kartáček i
samotné čistění a vyplachování )
Sokolovna :
 potřebujeme tepláky na cvičení, nemůžeme cvičit v kalhotách. Tepláky
musíme mít zvlášť na sokolovnu, abychom si nenosili špínu do herny na
koberec, kdybychom zůstali ve stejných i ve školce ( i když je v sokolovně
čisto, často cvičíme na zemi a chceme, aby se děti naučily rozlišovat
cvičební úbor, nebo oblečení na venek od oblečení v kterém si můžou
pohodlně hrát ve školce).
Povlečení:
 při praní povlečení a prostěradla dávejte pozor na teplotu ( stačí 40
stupňů krátké praní) Nežehlíme. Pro lepší manipulaci prosíme

převracejte povlečení naruby. Neperte povlečení s jinou barvou, žluté
povlečení již má někdo zaprané. Je to škoda.

Vyzvedávání obědů při náhlé nepřítomnosti:
 Obědy si vyzvedněte od 11 do 11.30 hodin , když to nestihnete přineste
ráno jídlonosiče
 stravu můžeme dávat pouze do nádob tomu určených – tedy jídlonosičů

Platba stravného – oznámení Jídelny při mat. školy Kvasice
 Žádáme rodiče,aby si zřídili v kmenové bance inkasní příkaz ke
stravnému, který bude umožňovat strhávání stravného z vašich účtů na
účet Mateřské školy Kvasice ( dodavatele stravy), vždy k 15 dni v daném
měsíci ( pozor změna pro ty co již mají příkaz změna data splatnosti –
původně bylo k 20).
 Mateřská škola Kvasice, Včelín 653, 76821 Kvasice
Č.účtu: 27-5995670207 /0100
Telefon 573358045
 Vyžádejte si písemný doklad o povolení Mateřské škole Kvasice
ke strhávání stravného z Vašeho účtu – tento předejte ředitelce
Vaší mateřské školy
 Cena stravy na jeden den 29 Kč( dítě s odkladem školní docházky
31 Kč ). Dejte si dostatečně velký limit platby. Cena krát nejvyšší
možný počet pracovních dnů v měsíci.
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