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MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY V MŠ PASTELKA

Informace k mimoškolním aktivitám, které probíhají na mateřské škole Pastelka
v rámci Doplňkové činnosti školy:
…………,…………………………………………………………………………………..........
Mimoškolní činnosti mohou probíhat v době provozu školky jako placené zájmové aktivity
pro děti. Placené zájmové aktivity resp.kroužky, které jsou vedeny externími lektory nejsou
součástí ŠVP. Rodiče mohou využít pro děti formou zájmového kroužku na pracovišti školy
v odpoledních hodinách za úplatu. Je zcela na rozhodnutí rodičů, zda dítě na kroužek přihlásí,
či nikoli. Mimoškolní činnost probíhá odpoledne v době od 15-16 hodin v samostatné
místnosti budovy školy tak, aby nenarušovala činnosti ostatních dětí v rámci plnění ŠVP.
Aby bylo možné mimoškolní aktivity zorganizovat tak, aby mohly probíhat od října nového
školního roku, budou rodiče v měsíci září seznámeni s nabídkou aktivit pro školní rok
2017/2018.
V případě zájmu o některou z nabízených aktivit si rodiče vyplní závaznou přihlášku, kterou
si vyžádají u třídních učitelek nebo stáhnou z webu školy. Přihlášky musí být odevzdány
do konce září ,aby mohly být aktivity objednány u poskytovatele.
Platby za kroužky se hradí pololetně na účet , který bude zveřejněn na nástěnce školy či
na internetových stránkách MŠ , s uvedeným jménem dítěte.
…………………………………………………………………………………………………
Organizační zajištění ze strany MŠ:
Děti, které kroužek navštěvují, si lektor osobně přebere od učitelek na jednotlivých třídách.
Jméno lektora je uvedeno ve Zmocnění k odvádění dítěte – V JINOU dobu, dle § 5 vyhlášky
č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rodiče svým
podpisem ve Zmocnění zmocňují lektora k vyzvednutí a předání dítěte do kroužku
a z kroužku, i když kroužek probíhá na pracovišti školy. Po dobu trvání kroužku vykonává
nad dětmi běžný dozor a po ukončení kroužku odvede děti zpět do jednotlivých tříd a osobně
předá přítomné učitelce, která nad nimi opět přebírá svůj dozor. Přihlášené děti si lektor
převezme na třídách od třídních učitelek a odvede je do třídy, kde aktivita probíhá. Po dobu
průběhu kroužku za děti odpovídá lektor. Po skončení kroužku lektor odvede děti zpět na
jejich třídy a předá je třídním učitelkám. Pokud si rodiče přijdou vyzvednout dítě přímo
z kroužku , je lektor povinen sdělit učitelce, které dítě si vyzvedávají rodiče a učitelka
zkontroluje, jestli je dítě předáno v pořádku pověřené osobě, nebo rodiči.
Zákonný zástupce dítěte svým podpisem na přihlášce potvrzuje souhlas s účastí dítěte
v zájmovém kroužku, podpisem na Zmocnění k odvádění dítěte souhlasí s organizací kroužku
na MŠ.
Zájem o kroužek je třeba nahlásit u třídních učitelek nejdéle do 30.9.2017!!!!!!!!!

