Thông tin cơ bản về trường mẫu giáo của chúng tôi:
Trường mẫu giáo của chúng tôi hướng theo lối sống lành mạnh, các trẻ em của trường dần dần được hướng
tới lối sống này. Các trẻ em đều được ra ngoài trời chơi với thời gian đầy đủ, chúng tôi có giấy chứng nhận:
“Căn tin trường học với các món ăn lành mạnh”. Ngoài lối sống lành mạnh, chúng tôi còn dạy các trẻ em
về cách tự lập.
Các trẻ em của trường chúng được chia thành 4 lớp với trang bị hiện đại, mỗn lớp có 25 trẻ, thường được
chia theo độ tuổi.
Mỗi lớp học đều là một tổng thể riêng, bao gồm lớp học, phòng chơi và cơ sở vệ sinh.
Trẻ em không phải di chuyển sang các khu vực khác, vẫn được tiếp xúc thường xuyên với các bạn khác
trong vườn của nhà trường và tại các sự kiện chung được tổ chức ở trường mẫu giáo.

Chúng tôi có các lớp học này:





Lớp học CON SÓC: 25 TRẺ EM
Lớp học CON THỎ: 25 TRẺ EM
Lớp học CON NHÍM: 25 TRẺ EM
Lớp học CON CÁO: 25 TRẺ EM

Trẻ em cần mang những gì đến trường mẫu giáo:









Túi vải treo trên móc áo và đánh dấu hoặc ghi tên của bé lên,
quần áo thoải mái mặc trong lớp, có thể làm bẩn (áo phông, quần nỉ thể thao, quần ôm sát chân…),
quần áo giày dép mặc ra ngoài trời phù hợp với từng mùa – thoải mái, chủ yếu là những loại quần
áo có thể làm bẩn ở ngoài trời (khác với quần áo mặc trong lớp vì lý do vệ sinh để trống trường hợp
rơi cát từ quần áo ra). Các bé gái không nên mặc váy liền thân và chân váy ở ngoài trời. Trẻ em sẽ được
ra ngoài kể khi thời tiết xấu (ví dụ như khi mưa nhẹ)
áo mưa – không mang ô
dép vải với đế cứng (không phải dép lê),
quần áo dự phòng, bao gồm đồ lót và tất,
đồ ngủ pijama – mang bộ sạch vào thứ hai, thứ 6 mang về giặt.

Xin hãy ghi tên vào tất cả mọi thứ. Trẻ em thường không tự nhận ra được đồ của mình.
Hãy cho trẻ mặc những loại quần áo để tự dễ dàng mặc được - không cho mặc những thứ có cúc, đinh tán,
dây buộc, v.v.

Giờ tới trường và đón trẻ
7:00 – 8:15 giờ – Cảm ơn phụ huynh cho con đến trường đúng thời gian này, khi đến muộn bạn sẽ làm ảnh
hưởng đến các hoạt động giáo dục của chúng tôi.
12:30 – 13:00 giờ – Giờ mở cửa nhà trường cho những phụ huynh đón con sau bữa ăn trưa.
15:00 – 17:15 hod. – Giờ đón trẻ em về.
Nếu phụ huynh muốn đưa đón con vào giờ khác thì có thể thống nhất trước với giáo viên chủ nhiệm lớp (Vì
lý do an ninh nên trường mẫu giáo khoá cửa).
Phụ huynh có trách nhiệm giao con tận tay cho giáo viên, có trách nhiệm đảm bảo trẻ khoẻ mạnh và không
có biểu hiện bệnh tật.

Xin nghỉ học trong ngày muộn nhất trước 8:15 qua số điện thoại 777 366 491

Đồ chơi:
Nhà trường có đủ đồ chơi, vì vậy không cần thiết phải mang đồ chơi từ nhà đến trường. Có thể mang thú
bông, cái gối hoặc một thứ khác mà gắn bó tình cảm với trẻ khi đi ngủ và khi nhớ về cha mẹ của
mình.
Đồ chơi hoặc thứ khác mang đến trường để trẻ em có thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh hơn, sau khi đến trường
hãy cất giữ ở một nơi thích hợp, nơi mà chúng sẽ đợi chủ nhân nhỏ hoặc để ý đến chủ nhân nhỏ của mình
trong ngày. Chúng tôi khuyến nghị không nên cho trẻ em đeo dây chuyền vàng hoặc các đồ trang sức
khác khi đến trường mẫu giáo, vì có thể bị hư hỏng, mất hoặc gây tổn thương cho trẻ em khi chơi hoặc
làm các hoạt động khác ở trường. Trường mẫu giáo không chịu trách nhiệm về những thứ quý giá mà trẻ
mang đến trường.

Lịch sinh hoạt
Hàng năm học lịch sinh hoạt hàng ngày được thay đổi một chút và thích ứng theo độ tuổi của trẻ
7:00 – 8:30 Gặp gỡ trẻ em trong lớp, trò chơi buổi sáng theo sự lựa chọn và mong muốn của trẻ em,
làm việc với trẻ theo từng người riêng hoặc theo nhóm, học ngôn ngữ, trò chơi giác quan. Trong trường
hợp thời tiết đẹp (tháng 4 - tháng 10), vào buổi sáng chúng tôi gặp nhau ở ngoài vườn.
 8:30 – 8:45 Chào đón cộng đồng trong vòng tròn - nghi thức chào nhau bằng một bài thơ, vuốt đầu,
truyền đạt những trải nghiệm, cảm xúc, cảm giác. Nói về lịch trình của ngày - làm quen với chương
trình của ngày (theo kế hoạch chuyên đề hàng tuần). Tập luyện bài thơ, hát v.v. trong vòng tròn cộng
đồng. Trong vòng tròn cộng đồng chúng tôi tuân theo quy tắc "Khi một người nói, những người khác
lắng nghe."
 8:45 – 9:15 Tập thể dục buổi sáng - trò chơi vận động, bài tập động lực, bài tập sức khỏe, bài tập kéo
căng cơ thể và tăng cường cơ bắp, bài tập hỗ trợ tư thế thích hợp, bài tập với âm nhạc hoặc vần điệu, tập
thể dục với thiết bị, bài tập cho vòm bàn chân, yoga, thư giãn.
 9:15 – 9:45 Vệ sinh, ăn nhẹ buổi sáng.
 9:45 – 10:00 Hoạt động giáo dục được chỉ đạo và kiểm soát - hoạt động dựa trên kế hoạch chuyên đề
hàng tuần. Trong tuần chúng tôi có các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, văn học, diễn kịch, trí
tuệ, ngôn ngữ trị liệu … Thời gian hoạt động được điều chỉnh theo sự quan tâm của trẻ và tình hình hiện
tại.
 10:00 – 11:30 Chuẩn bị cho các hoạt động ở ngoài trời - chủ yếu là chúng tôi chơi ở khu vườn rộng lớn
của nhà trường – các trò chơi vận động, các trò chơi tự phát, khéo léo khi leo qua các khung leo trèo,
xây các thứ trên bãi cát. Trẻ em học cách quan sát thiên nhiên, tìm hiểu về các quy luật của thiên nhiên
và bảo vệ nó. Chơi ở ngoài trời là lợi ích lớn cho trẻ em, vì vậy trong trường hợp thời tiết đẹp và nếu
tình hình cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển các hoạt động ra ngoài vườn. Trong trường hợp thời
tiết xấu – sẽ có chương trình thay thế trong lớp.
 11:30 – 12:30 Vệ sinh, chuẩn bị cho bữa ăn trưa, bữa ăn trưa.
 12:30 – 14:15 Nghỉ ngơi buổi chiều trên ghế nằm, đọc hoặc nghe truyện cổ tích.
 14:15 – 15:00 Trẻ em dậy dần, vươn vai thả lỏng cơ thể sau khi ngủ, vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ buổi
chiều.
 15:00 – 16:30 Trẻ em rời lớp học, tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo khoa, các trò chơi của trẻ. Nếu
thời tiết đẹp thì sẽ ra vườn.
 16:30 – 17:30 Kết nối trẻ em thành một lớp – các trẻ em đi về từ một lớp được chỉ định (theo lịch trực
hiện tại), trò chơi theo sự lựa chọn và mong muốn của trẻ em. Nếu thời tiết đẹp thì sẽ chơi ngoài vườn.
Mỗi lớp có lịch sinh hoạt hàng ngày riêng. Tuỳ theo giáo viên điều chỉnh lịch sinh hoạt hàng ngày cho phù
hợp với chương trình đã dự định trước, theo sở thích và lứa tuổi của trẻ em, theo nhu cầu và sở thích cá
nhân của trẻ em, cũng như theo thời tiết hiện tại.
Giới hạn thời gian chỉ mang tính chất gợi ý cho phép đưa ra các quyết định linh hoạt, thay đổi trong trường
hợp có các sự kiện đặc biệt (xem kịch, chuyến đi chơi dã ngoại…), hỗ trợ cho việc hoạt động theo tâm


trạng hiện tại của trẻ em, theo sự vui tươi và sáng tạo của trẻ em. Chúng tôi chú ý đến sự cân bằng giữa các
hoạt động tự phát và chỉ định. Nước uống được cung cấp cho trẻ em trong suốt cả ngày. Mỗi trẻ em đều có
cốc riêng và có thể uống nước bất cứ lúc nào. Trà hoặc nước lọc lúc nào cũng có sẵn. Ngoài vườn trẻ em có
thể dùng vòi uống nước.

Các khoản thanh toán

Học phí:
Học phí là 1.150,-Kč/1 tháng. Số tiền phải gửi vào tài khoản nhà trường muộn nhất trước ngày 15 hàng
tháng.
Khoản tiền đầu tiên thanh toán từ ngày 15. 9. 2020. Không thể trả học phí trước cho tháng sau (Các
số tiền dư sẽ được gửi lại ngay). Bạn nên đặt lệnh chuyển tiền cho hàng tháng.

Giáo dục mẫu giáo được cung cấp miễn phí cho trẻ em từ đầu năm học sau ngày khi trẻ em
được năm tuổi (kể cả trong trường hợp tạm hoãn học).
Số tài khoản để trả HỌC PHÍ: 2000801309/0800 ( + MÃ SỐ XÁC NHẬN VS CỦA TRẺ EM). Viết tên
của trẻ em vào tin nhắn cho người nhận.

Phí ăn uống:
Phí ăn uống của trẻ em tại trường mẫu giáo được quy định như sau:
Trẻ em 3 - 6 tuổi: 39,- Kč ăn uống cả ngày
Trẻ em tạm hoãn học: 41,- Kč ăn uống cả ngày
Phí ăn uống thanh toán theo tiền đặt cọc với số tiền cố định (tiền đặt cọc) – trẻ em từ 3 – 6 tuổi 819,Kč/1 tháng (tức là 21 ngày trong tháng), trẻ em tạm hoãn học 861,- Kč/1 tháng (tức là 21 ngày trong
tháng
Khoản tiền đầu tiên cho tháng 9 thanh toán muộn nhất trước ngày 25. 8., khoản tiền cuối cùng thanh
toán trước ngày 25. 5. cho tháng 6. Bạn nên đặt lệnh chuyển tiền cho hàng tháng.
Vào tháng 7 chúng tôi sẽ thanh toán lại các khoản tiền đặt cọc cho các bữa ăn uống và nếu dư tiền thì
chúng tôi sẽ trả lại.
Để biết tthêm hông tin về các khoản tiền dư trong năm học, có thể liên hệ với quản lý các khoản thu trong
trường học bà Lenka Dvořáková qua email: hospodarka@msuveverek.cz
Số tài khoản để trả PHÍ ĂN UỐNG: 25511309/0800 ( + MÃ SỐ XÁC NHẬN VS CỦA TRẺ EM). Viết
tên của trẻ em vào tin nhắn cho người nhận.

CHÚ Ý!!! Mỗi trẻ em có hai mã số xác nhận VS – một số để trả học phí
và một số để trả tiền ăn uống. Xin đừng nhầm lẫn! Mã số xác nhận VS
của căng tin có số "0" ở cuối đuôi.

Trước khi đi học mẫu giáo trẻ em nên biết những gì?
Tự đi và cởi giầy và dép vải đi trong lớp
Trẻ phải nhận biết được đồ của mình / vẫn phải đánh dấu hoặc ghi tên cho bé/
Cố gắng tự mặc và cởi quần áo /quần, áo phông, áo khoác, mũ…/
Khi ăn chịu ngồi vào bàn
Tự biết ăn /dùng thìa/
Tự biết uống từ cốc
Từ đi vệ sinh – biết nhờ người giúp đúng thời
Rửa tay bằng xà bông, lau tay vào khăn

Sự thích nghi của trẻ em ở trường mẫu giáo
Điều quan trọng nhất trong quá trình thích nghi là sự tin tưởng ban đầu giữa giáo viên và trẻ em, cũng như
giữa giáo viên và phụ huynh và sự hợp tác với trường mẫu giáo.

Tâm trạng tích cực



Trẻ em luôn đến trường mẫu giáo với tình trạng tích cực. Không nên tạo cảm giác cho trẻ rằng đi học
mẫu giáo là một hình phạt hoặc vì bạn không có thời gian dành cho bé. Khi đưa trẻ em đến trường
mẫu giáo, bạn nên nói rằng đến trường để vui chơi, để có các trải nghiệm mới, để có cơ hội kết
bạn mới.

Những ngày đầu










Vào ngày đầu tiên đi học bạn nên có thời gian dự trữ, không nên đi học vội vã, không nên căng thẳng.
Bạn có thể bàn với giáo viên về những mong đợi của mình, tham khảo các yêu cầu và nhu cầu của con
bạn. Chúng tôi khuyên phụ huynh nên cho giáo viên biết về các thói quen của con bạn (cả thối quen
xấu) để giúp trẻ thích nghi dễ dàng hơn. Lưu ý rằng giáo viên cũng phải dành thời gian cho những trẻ
em khác. Nếu bạn muốn hỏi thêm về nhiều thứ khác hoặc muốn giải quyết một vấn đề nhạy cảm nào
đó, hãy hẹn với giáo viên thời gian nói chuyện khác (ngoài thời gian khi đến trường).
Để thích nghi tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đón con sau bữa ăn trưa trong ít nhất hai tuần đầu tiên.
Nếu bạn có thể đến đón con sau bữa ăn trưa trong thời gian lâu dài hơn thì càng tốt. Tốt nhất là cả tháng
chín. Về sự thích nghi của con bạn, giáo viên sẽ nói chuyện với từng phụ huynh riêng. Có người làm
quen với môi trường mới, lịch sinh hoạt hàng ngày, bạn bè, v.v. nhanh hơn, có người cần nhiều thời
gian hơn.
Bạn nên dậy sớm hơn một chút để đỡ vội vàng vào buổi sáng. Bạn sẽ đến trường mẫu giáo đúng giờ và
con bạn sẽ có đủ thời gian để chơi tự do.
Ban đầu trẻ em không nên bị ép buộc để tham gia các hoạt động và trò chơi. Trong giai đoạn thích nghi
một số trẻ em thích quan sát hơn là hành động. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là trẻ em không thích
ở trường mẫu giáo, chỉ vì chưa có đủ sự can đảm. Nói chuyện với con bạn về trường mẫu giáo, nhưng
không nên nói ngày hôm sau con bạn nên làm và không nên làm những thứ gì. Nói chuyện với con
mình về những thứ mà nó đã thấy ở trường mẫu giáo, con bạn thích những gì ở trường mẫu giáo, nhưng
đừng bắt trẻ em phải chơi và tham gia vào các hoạt động. Giáo viên là những người có chuyên môn và
có thể tự lôi cuốn trẻ em vào các sinh hoạt của mẫu giáo, giúp chúng giải trí, thúc đẩy chúng tham gia
các hoạt động để xao lãng khỏi cảm giác nhớ cha mẹ.
Ba tháng đầu tiên là để trẻ em làm quen, trẻ em sẽ làm quen với chế độ sinh hoạt mới, bạn bè mới, môi
trường mới, tiếp thu các quy tắc.

Làm gì khi bé khóc?















Vào trường mẫu giáo là một thay đổi lớn trong cuộc sống của trẻ em (và đối với cả cha mẹ cuả bé) –
môi trường mới, sự thay đổi trong các mối quan hệ, thay đổi sinh hoạt hàng ngày và những thói quen
khác. Việc trẻ em ngạc nhiên trước sự thay đổi này là điều hoàn toàn tự nhiên, những ngày đầu tiên sẽ
là giai đoạn khó khăn đối với trẻ và trẻ sẽ khóc khi rời khỏi vòng tay của mẹ. Chúng tôi khuyên phụ
huynh không nên kéo dài thời gian chia tay vào buổi sáng và nên "chịu đựng“ tiếng khóc của con mình.
Khả năng thích nghi của từng bé với trường mẫu giáo khác nhau, tất cả trẻ em đều phải trải qua giai
đoạn này. Điều quan trọng là phụ huynh phải rất kiên trì chịu đựng giai đoạn này. Một khi cha mẹ rút
lui, trẻ sẽ tiếp tục thử sự kiên trì của cha mẹ vào những ngày tiếp theo và thậm chí còn quyết liệt hơn
nữa, bởi vì nó biết là trước đấy đã có tác dụng.
Hay có những trường hợp người mẹ khó chịu được việc xa cách con hơn chính con mình. Bạn hãy tin
tưởng các giáo viên vì họ có nhiều kinh nghiệm và đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc thích nghi của trẻ.
Ngay khi bạn chào tạm biệt với con mình trong lúc nó đang khóc, việc này không có nghĩa là con bạn sẽ
khóc cả ngày ở trường mẫu giáo. Bạn hãy cố gắng mỉm cười và chúc bé một ngày tốt lành. Không để trẻ
biết rằng bạn đang buồn và khó chịu vì con. Sau khi bạn đi về giáo viên sẽ tạo không khí vui chơi, thu
hút trẻ bằng đồ chơi, chơi đùa và trẻ sẽ quên hết mọi việc. Trẻ sẽ vui chơi với các bạn, tham gia vào các
trò chơi, hoạt động và thời gian ở trường mẫu giáo sẽ nhanh chóng trôi qua so với thời gian của người
mẹ đang căng thẳng tại nơi làm việc.
Hãy nhớ rằng khi bạn căng thẳng, con bạn sẽ cảm nhận được điều này và việc thích nghi sẽ khó khăn
hơn.
Bạn không nên quay trở lại lớp sau khi chào tạm biệt với con, không cần phải kiểm tra lại việc con bạn
có ổn không. Các giáo viên sẽ biết phải làm những gì.
Bạn có thể thống nhất với giáo viên việc bạn sẽ gọi lại sau.
Trong trường hợp cần thiết các giáo viên sẽ liên lạc với bạn.
Rời khỏi trường thật nhanh sẽ tốt hơn (không nên kéo dài tình trạng căng thẳng khi xa cha mẹ), hãy cho
bé biết rằng chắc chắn bạn sẽ đến đón bé.
Khi đón trẻ về, trẻ có thể phản ứng bằng cách khóc. Đây là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Đừng tỏ
ra sự lo tiếc rằng trẻ đã phải ở trường cả ngày một mình với sự vắng mặt của bạn – điều đó chắc chắn
sẽ không có lợi ích đối với trẻ!
Thời gian thích nghi khác nhau đối với từng trẻ. Đối với một số trẻ có thể là vài ngày, đối với trẻ khác
có thể là vài tuần hoặc vài tháng. Cũng có thể xảy ra trường hợp trẻ thích nghi tốt mà không gặp vấn đề
gì nhưng sau một tháng trẻ có biểu hiện phản đối việc đi học mẫu giáo, không muốn dậy v.v. Vì vậy
bạn hãy kiên nhẫn và kiên định.
Việc cho bé nghỉ khoảng thời gian dài khi đang đi học không thích hợp bởi vì sau mỗi lần quay lại
trường bé lại phải "bắt đầu lại" và khó tìm được "vị trí của mình" trong nhóm bạn tại lớp học, trong
việc tổ chức các hoạt động, v.v.

Cảm giác chắc chắn an toàn







Điều quan trọng là trẻ phải có cảm giác chắc chắn an toàn trong môi trường mẫu giáo. Vì vậy bạn hãy
tuân theo chế độ sinh hoạt của trường mẫu giáo, đặc biệt là thời gian cho bé đến trường và đón bé về.
Nếu bạn đã hứa là sẽ đến sau bữa trưa, hãy giữ lời hứa của mình. Chúng tôi gọi thời gian đi ngủ là thời
gian nghỉ ngơi – vào thời gian này trẻ có thể mang theo một con thú bông yêu thích. Trong thời gian
nghỉ ngơi các bé có chế độ nghỉ ngơi yên tĩnh trên cái giường, cô giáo đọc truyện cổ tích hoặc mở từ đĩa
CD hoặc DVD.
Lắng nghe trẻ nói, không ép trẻ phải giao tiếp, không hỏi những câu hỏi không quan trọng mà trẻ thậm
chí không thể trả lời được, thay vào đó hãy hỏi trẻ đã chơi với ai, tên là gì, chơi với cái gì, có xây hình
cát ở ngoài vườn không… Điều này quan trọng để mối quan hệ với nhà trường vững chắc hơn và cũng
để làm mối quan hệ của bạn với trẻ sâu sắc hơn. Trẻ sẽ rất vui vì bạn quan tâm đến những gì đang xảy
ra ở trường mẫu giáo, việc này sẽ hỗ trợ cho mối quan hệ của trẻ và trường mẫu giáo.
Trên hết, hãy khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi và động viên trẻ một cách tích cực.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, vấn đề hoặc yêu cầu nào. Mục đích
chung của chúng ta là trẻ em hạnh phúc khi được đi học ở trường mẫu giáo, hài lòng và có thể phát
triển và giáo dục bản thân theo một cách tự nhiên.
Cảm ơn bạn và chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn.

