Vážení rodiče,
protože se kvapem blíží začátek školního roku, alespoň stručně Vám napíši,
co očekávejte první den a jak vše bude probíhat. Ostatní se dozvíte na třídních
schůzkách, které se konají hned ve čtvrtek 1.9.2022 od 17,00 na školní zahradě.
Začneme společně (krátce), následně si Vás převezmou paní učitelky z jednotlivých
tříd. Na schůzce se budete mít možnost ptát na vše, co Vás bude zajímat. Klidně si to
napište, abyste případně na něco, pro Vás podstatného, nezapomněli. Nám to může
připadat samozřejmé, protože se s tím setkáváme každý den, ale pro Vás a Vaše děti
je vše nové. Pokud se budete potřebovat na něco zeptat již nyní nebo během léta
(a nevydrží to do září), obracejte se na mě, nejlépe e-mailem, popř. telefonicky.
maskova@skolkaduha.cz
tel.: 602 859 251 nebo přes aplikaci LYFLE (nováčci zatím nemají)
Vzhledem k hladkému a rychlému průběhu, prosíme, přijďte na schůzku bez dětí.
V současné době nejsou platná žádná COVID omezení.
1. Sledujte pravidelně naše internetové stránky
www.skolkaduha.cz
a nastavte si odebírání novinek do svých e-mailových schránek
2. Interní komunikace probíhá přes aplikaci LYFLE, kterou si stáhnete do svých
telefonů, počítačů. NOVÁČCI – emaily a telefonní čísla, která jste nám nahlásili
v Informovaném souhlasu, vložíme do aplikace na konci srpna. Očekávejte pak
do svých emailových schránek požadavek k registraci a aktivaci. Pokud zprávu
neobdržíte, napište na skolka.duha@seznam.cz. Je možné, že jsme údaje
špatně přečetli. Potřebujeme emaily a telefonní čísla na oba rodiče.
ŠKOLÁKŮM – vstup do aplikace ukončíme také v této době.
3. Provoz mateřské školy je od 6,30 – 17,00
Znalí rodiče čipy mají, nováčci si budou muset zazvonit na svoji třídu.
Hned 1. den si u paní hospodářky (směrem k hlavnímu vchodu je u květinového
záhonu označené okno, poznávací znamení – namalovaný hlemýžď na
chodníku) vyzvednete vstupní čip a nahlásíte, kolik dalších jich budete
potřebovat. Za každý čip zaplatíte vratnou zálohu 100 Kč. Pokud již nyní víte,
kolik čipů budete potřebovat, napište svůj požadavek paní hospodářce, ta čipy
připraví – jidelna.duha@seznam.cz. Pište jméno dítěte, prosím, ne Vaše.
Možná bude klidnější, když si čip vyzvednete před tím, než budete vyzvedávat
po obědě dítě. Čipy odevzdáváte až po ukončení docházky do mateřské školy,
zároveň Vám bude vrácena záloha.
Čipy, zvonky – používají pouze rodiče a dospělé osoby, nenechávejte je
z důvodu bezpečnosti obsluhovat děti (zvonek na vchodových dveřích pouze
lehce zmáčknout, slabě klapne a otevřít, samo se do 20 vteřin opět uzamkne).
Nepouštějte nikoho bez čipu do objektu!! Kdo nemá čip, musí si zazvonit
a po kontrole ve videotelefonu bude vpuštěn dovnitř!!!

prosíme také o důsledné zavírání vstupních branek a zajištění záklopkou.
JDE O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ!!!
RÁNO: Od 6,30 se všechny děti scházejí v Ježcích, v 7,00 si paní učitelky děti
vyzvednou a zahajují provoz Zajíci (pro Zajíce a Žabky) a Myšky. Od 7,30 je
plnohodnotný provoz ve všech třídách.
Ráno děti přivádějte do 8,00!!! Následně bude zablokován vstup na čip do
mateřské školy a začne probíhat úklid, desinfekce a výchovně vzdělávací
činnost v jednotlivých třídách. Jedná se nejen o doporučení České školní
inspekce, ale i o potřebu zajistit odpovídající přípravu dětí na vstup do základní
školy. Žádáme o dodržování tohoto času. Pokud z jakéhokoli důvodu přijdete
později, zvoňte na svoji třídu, dívejte se do kamery z důvodu identifikace a
vyčkejte.
PO OBĚDĚ: otevření školy od 12,15 do 13,00. Pro děti si přijdete až do třídy a
paní učitelka Vám dítě předá. POZOR – toto neplatí pro Myšky – rodiče Myšek
vyčkají v hale a paní učitelky budou vycházet a děti Vám přivedou. Myškám vše
trošku déle trvá a příchod do třídy by všechny „rozhodil“. Takhle to bude v klidu
a pohodě. Čekejte, prosím.
ODPOLEDNE: Od 16,00, popř. od 16,30 se děti spojují do Medvědů (Zajíci,
Žabky, Medvědi a Sovy), a do Ježků (Ježci, Myšky, Krtci). Odpolední
vyzvedávání je od 15,00. Pokud potřebujete jiný čas, domluvíte se přímo ve
třídě.
4. Děti mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
Nikomu jinému nebude dítě vydáno!!!! Formulář k vyzvedávání obdržíte první
den, prosíme, ihned vyplňte. Další pověřené osoby lze v průběhu roku
doplňovat.
5. OMLUVY DĚTÍ: přes aplikaci LYFLE (PREFERUJEME), telefonicky na mobilní
telefony jednotlivých tříd – je to nejjednodušší. NE: SMS omluvy a omluvy emailem. Nepřítomnost nahlašujte v aktuální den nejpozději do 8:00.
6. PLATBY: hradíte školné (školné nehradí děti poslední rok před zahájením
školní docházky a děti s odkladem školní docházky)
Stravné, příspěvky do fondu Spolku rodičů a kroužkovné, pokud dítě přihlásíte
na nějaký kroužek. Výši příspěvků najdete: https://www.skolkaduha.cz/prorodice/platby/
Otevření jednotlivých kroužků se bude řídit počtem přihlášených dětí. Kroužky
začínají od října.
Momentální nabídka kroužků:
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/nadstandardni-aktivity/
Školné, stravné a kroužky organizované naší školkou platíte na účet mateřské
školy. Pro všechny platby obdržíte na začátku školního roku svůj variabilní
symbol, který máte po celou dobu docházky do mateřské školy.
Příspěvek do Spolku rodičů – na účet SPOLKU:
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/spolek-rodicu/
Externí kroužky se hradí na účty jednotlivých agentur.
Canisterapie a Hipoterapie probíhá zdarma pro děti ze speciálních tříd.
-

7. Přečtěte si Školní řád, Organizaci dne a další dokumenty
https://www.skolkaduha.cz/o-skolce/dokumenty/skolni-rad/
https://www.skolkaduha.cz/o-skolce/organizace-dne/
NOVÁČCI:
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/informace-pro-novacky/
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/informace-pro-novacky/jak-pripravit-dite-naskolku/
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/informace-pro-novacky/poprve-do-skolky/
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/informace-pro-novacky/a-jake-doporucujemeobleceni-do-skolky/
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/informace-pro-novacky/co-by-si-kazde-ditemelo-vyzkouset-a-zazit-nez-pujde-do-skoly/

Prostě někdy věnujte chvilku našim webovým stránkám, probrouzdejte si je, ať
víte, kam Vaše „nejmilejší“ bude každý den několik let chodit. Pak už budete
sledovat pouze změny a informace na hlavní straně (pokud si nastavíte
odebírání novinek, přijde Vám informace do emailu) a v Plánu akcí, důležité
informace máme vždy vyvěšené i na nástěnkách a dveřích u tříd. Jen, prosím,
ČTĚTE!!!! Informace a fotografie z jednotlivých tříd obdržíte do vašich telefonů
v aplikaci LYFLE.
Jak to bude první den:
První týden mohou všechny děti přicházet do 8,30. Přijďte v klidu, celá duhová školka
se na Vás těší.
U vstupu máte možnost použít desinfekci, před předáním dítěte dohlédněte na
umytí rukou mýdlem.
Drobné slzičky jsou přece normální a my je zvládneme. Děti a Vy samozřejmě také.
Na Vás rodičích záleží, tak si případné slzy schovejte až dítě předáte paní učitelce
a odejdete ze třídy. Loučení moc neprotahujte, buďte milí, ale rázní. Je to někdy FAKT
srdcervoucí, ale je to lepší. My si poradíme, umíme to. Pokud budete mít pocit, že to
už nevydržíte, klidně mi zavolejte a já zjistím situaci. Na tabulovém stojanu u vstupu
do objektu budou pod dohledem pana školníka seznamy dětí, tyto seznamy vylepíme
i na hlavní vchod. U vstupů do jednotlivých tříd již najdete seznamy konkrétní třídy.
V šatně najdete svému dítěti přidělenou značku (obrázek a barvu), boty dáte do
botníku také pod značku a jdete do své šatny ke skříňce. Dítě převléknete, oblečení
uložíte do skříňky (popř. pytlů) – NEZAPOMEŇTE VŠECHNY, OPRAVDU VŠECHNY
VĚCI PŘEDEM PODEPSAT – s dítětem si o všem povídejte, odpovídejte na jeho
dotazy. Následně ho jdete předat do třídy paní učitelce. První dny bude děsný zmatek,
ale to trvá maximálně 14 dní, pak už vše poběží „jako po drátku“. Tak hurá do třídy –
paní učitelka se Vás ujme, ale má plnou třídu dětí, tak to možná bude trošku ve spěchu,
ale budeme se snažit vše v klidu zvládnout.

První den obdržíte ještě formuláře k vyplnění - Aktualizaci, Zmocnění k vyzvedávání
dítěte jinou osobou, Přihlášku do kroužků, informace k platbám…. Prosíme odevzdat
obratem. Asi je nedostanete hned ráno, ale při odchodu dětí domů – jak se bude stíhat.
Rovněž věci, které máte dětem do školky přinést, nenoste hned první den, stačí až
následující dny.
https://www.skolkaduha.cz/pro-rodice/co-deti-potrebuji/
Pokud je to jen trošku možné, je lepší, aby nováčci první dva týdny odcházeli domů po
obědě. Někdy to nejde, chápu to, ale osobně se za děti přimlouvám, bude toho na ně
ze začátku opravdu hodně. Toto si, prosím, domluvte přímo s paní učitelkou ve třídě.
Děti po obědě vyzvedávejte od 12,15. Rodiče Myšek vyčkávají v hale, ostatní si pro
děti přijdou do třídy k osobnímu předání. Je lepší, pokud již od 12,15 čekáte na děti
Vy, než aby děti čekaly na Vás. Postupem času to už bude jedno, ale ze začátku je to
moc důležité.
Hračky děti nosí do školky na zodpovědnost rodičů, plyšáka na spaní doporučujeme,
na třídní schůzce si každá třída řekne, jaká pravidla si zvolí.
ŠKOLNÍ ZAHRADA: slouží mateřské škole a jejím dětem. Rodiče se z hygienických
důvodů a s ohledem na druhé děti na zahradě nezdržují. Proto po převzetí dítěte
opusťte zahradu i budovu mateřské školy. Pokud na horní zahradě nebude odpoledne
mateřská škola, klidně ji můžete s dětmi využít (NE cizí rodiče), ale v klidu a
z hygienických důvodů ne pískoviště!!!!!! Nechodí se ani po plachtě, která kryje
písek – děkuji. Toto platí pouze v době příznivé epidemické situace. Pokud dojde ke
zhoršení, zahradu využívá pouze mateřská škola, ne třetí osoby.
ZDŮRAZŇUJI:
- všechny věci dětem podepište
- nahlaste ve třídě alergie, zda dítě nějaké jídlo skutečně nesnáší, další zvláštnosti
apod.
- ihned nahlašujte veškeré změny – telefonní čísla, zdravotní pojišťovny, změnu
bydliště
- ihned nám předávejte veškeré lékařské zprávy, které nám slouží jako podklad pro
zpracování individuálních plánů
A NEZAPOMEŇTE S DĚTMI O ŠKOLCE HOVOŘIT, URČITĚ JE – I VÁS – ČEKÁ
SPOUSTA KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ.
TĚŠÍM SE NA VÁS NEJEN V ZÁŘÍ, ALE I NA VŠECH SPOLEČNÝCH AKCÍCH,
KTERÉ PRO VÁS JIŽ NYNÍ PŘIPRAVUJEME.

VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ OD 17,00 PROBĚHNE ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
A NÁSLEDNĚ SCHŮZKY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.
PŘEJI VÁM KLIDNÝ ZBYTEK LÉTA PLNÉHO SLUNCE A POHODY. DOUFÁM, ŽE
NADCHÁZEJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK PŘINESE JEN POZITIVNÍ ZPRÁVY BEZ
NEOČEKÁVANÝCH PŘEKVAPENÍ. OPATRUJTE SE!

