Maminko a tatínku, prosím… aneb školková pravidla pro dospěláky





















Přiveďte mě do školky nejpozději do 8.30 a pokud nebudeme stíhat, zavolejte
paní učitelce, aby se mnou počítala…
Choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední. V 16.30 už se
zavírá školka a já se ještě musím převléknout na cestu domů…..
Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.
Při příchodu do školky zazvoňte a ohlaste vždy mé jméno, aby paní učitelka
věděla, kdo do školky přišel. Nevstupujte do prostor MŠ bez ohlášení a
nepouštějte jiné rodiče bez zazvonění, abychom měli ve školce bezpečno.
Předejte mě prosím paní učitelce osobně do třídy, aby věděla, že už jsem
v herně.
Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný. Nakazil bych
kamarády, celý den bych proplakal, hra by mě vůbec nebavila a paní učitelka by
vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete.
Nezapomeňte, že my, co už jsme předškoláci, máme předškolní docházku
povinnou od 8.30 do 12.30 hodin. Pokud nepřijdu do školky nebo přijdu pozdě,
musíte mě omluvit telefonicky, e-mailem na adresu skolka@zskridlovicka.cz,
osobně, ale dodatečně vždy zápisem do Omluvného listu dítěte.
Když přijdu ráno do školky, chtěl bych se převléknout do něčeho pohodlného,
v čem se mi bude celý den dobře hrát. Nenechávejte mě prosím v oblečení, ve
kterém chodím venku.
Dejte mi prosím do přihrádky přiměřené oblečení na ven, abyste se nezlobili,
když se při hře umažu a abych se mohl převléknout do čistého.
Když budeme platit nějaké divadlo či jinou akci, doneste peníze paní učitelce
do třídy.
Nedávejte mi potají do kapsičky ani do batůžku do školky žádné sladkosti. Ve
školce pro nás mají svačinky, které jsou pro nás vhodné a ostatním dětem by to
bylo líto. Navíc bych se při hře mohl zakuckat.
Když budu mít narozeniny, rád je oslavím i se svými kamarády ve školce.
Můžete upéct pro děti něco dobrého nebo donést nějaké ovoce či pár
bombónků. O dobrůtky se pak při oslavě všichni rozdělíme.
Čtěte si prosím pravidelně informace na nástěnkách, abyste na nic důležitého
nezapomněli.
Jděte nám prosím příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.

