Mateřská škola Kladno ,
Yrapícká 474, Kladno 3 - Dubí
odloučenépracovištěi
Mateřská škola, nam.Fr.Rosenbauma 622
Kladno 3
odloučenépracoviště:
Mateřská škola, V,Maršnera 63
Kladrro 3

Vnitřní řád školky v přírodě

'

Děti se na školku v přírodě přiiíma|ív místě konání akce:
Rekreačním středisku Stará Živohošť s.r.o.
Stará Živohošť 049
262 03 Nol} Knín

19.6.2021 ( sobota -15-16 hod.) avyzvedávaií se tamtéž,buď osobně, nebo
rJ

?aaf..upení s platn.im čestným prohlášením 24.6.2021 (

hod)

čtvrtek -16-17

'

Školkav přírodě: Hotel se nachózí u přehradní nádrže Slapy, vzdálen cca 45 min autem
jsou vybaveny sociólním zařízením. Děti budou
pokajích
polaji. Areál poslEtuie širokou
ubytovóny na 2 ětyřIůžkouých
a.iednom lřílůžkovém
možnost kulturního a sportovního ýyžití.Je zde nově vybudované dělske hřiště s houpačkami,
kolotoči a průlezkami.
od Prahy. Celý komplexje oplocen. Pokoje

'

Rodič je povinen předat ditě osobně p. učitelce, teprve potom můžeopustit školu. v
přírodě

Děti bude od rodičůnřiiímat p. učitetka z. Jirdkovó a waďka šímovtúpři odjezdu bude
děti předával Z. Jirdkovó

'
t
'

Zákorrní zástupci dítěte mohou k lryzvedávini dítěte písemně pověřit.jinou osobu /
formuliiře u p, učitelky Z. Jirákové / Bez písemnéhopověření p. učitelka nelydá dítě
nikomu jinému, než jeho rodičům!

Při pobltu dítěte na školce v přírodě bude praktikovrán individuriJně přizpůsobený
adaptaění režim, rodiče se mohou s p. učitelkami dohodnout na vhodném postupu
Na školku v přírodě paří pouze dítě zcela zdtavé, p. učitelky mají právo,v zájmll
zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout děti s nachlazením či jinými infekčními
onemocněními.

o

Rodičejsou povinni hlásit výskyt infekčníhoonemocnění v rodině a veškeréúdaje o
zdraví dítěte.
Předají při přijezdu na školku v přirodě: ť'ts Lrr,-l 7l1,o,41cite ní be:in/ekčnt.lsti

'

Rodičejsou povinni nahlásit ihned při příjezdu změny v osobních datech dítěte,
změny telefonniho spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

'

Riodiče víedajípři pííjezdup. učitelce Z. Iiríú<ovéa p.učitelce Vl.Šímové: očkovací
průkaz u karličku
poj i:íťovny

'

Cltéuky tYkajícíse stravovifurí projednává s kuchařem rekreačního objektu
p. uiiitelka H.Ciinková

Sírava je zajišhina pětkrát denně přímo v butlově, kde budou děti ubytovóny.

''

Informace o dětech je možno áskat na telefonu:

606 079 962 - p, učitetka Z. rirókovó , 606 079 954 - p. učitelka W.Šímovti,

'

Školkyv přírodě se účastní23 dětí ve věku od 3-6 let, Pedagogický dozor bude
zajišťovat:p. učitelka Z. Jiráková (celodenní dozor a zdravotník)
p. učitelka Vl. Šímová1celodenní dozor a zdravotník)
p. učitelka M. Řehořovál denní dozor a zdravotník)
p. učitelka H.Cinková ( denni dozor a zdravotnik)
p. pradlena E. Čechová (nočnídozor)
Školku v přírodě po odbomé zdravotní péčiza|išt'u|e :
'
(víz. příloha - po předběžné telefonické domluvě a na základě doporučeného dopisu)
Paní MUDr. Petra Pelikánová
náměstí .]iřího z Poděbrad 61
*'*' Příbram
p.ttčitelka Vl.šímová bude mít na starosri LEIQi*l-ý

'

Cílem školky v přírodě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou
přirozené výchovy, položit základy vzdělávání všem dětem na základě jejich možností,
zájmů a potřeb.

'

Na školce v přírodě budeme pracovat podle Rámcově vzdělávacího programu
smyslovou v,ýchovu a samostatnost
( viz.progrann qýchovné činnosti na školce v přírodě.)
" obapijshe !!rr! "se zaměřenim na

'
'
'
'

Dbáme na dodržování všech pravidel hygieny. bezpečnosti.jednotlil}ch dětí a
protipožámí opatření. Cílem je rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a
prohlubovat vzájemné výchovné působení skupiny dětí na školce v přírodě.
Dbáme na dodržovánídenního režimu školy v přírodě
.(viz ,přílaha - Režim dtrc nu školt:l: l, přirotlě)
Je pňsně zakázáno svévolné opouštění budovy a celého objektu školky v přírodě v době'
dopoledního, odpoledního i večemíhoprogramu - dětijsou po celý den ve styku s
peda7,ogiclqlm dozorem a nejsou ani na oklmžik bez dozoru.

Řád školy v přírodě respektuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte

V Kladně: l] .6.202l

Zpracovala:

Z. Jiráková

Zdeňka Digitálně
podepsal
Jiráková
Jirákov Zdeňka
Datum:
2021.06.18
09:53:16 +02'00'
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