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První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v 

novém prostředí, vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které ještě neznají, mnohé 

jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s 

dítětem trávila většinu času. 

  

Ujistěte dítě, ţe je do školky neodkládáte 

Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o 

hračkách, kamarádech… Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte 

čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě 

školkou nestrašte! 

 

Postupné zvykání 

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si 

zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s 

paní učitelkou a kamarády, může se na paní učitelku se vším obrátit. Čas strávený v novém prostředí 

prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, 

další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte 

trpěliví. 

 

Rozlučte se krátce 

Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností 

víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá 

většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, 

po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci. 

 

Povídejte si s dítětem 

Ptejte se a povídejte si s dítětem, co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého 

k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení 

vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí 

ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být 

strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky. 
 

Komunikujte s učitelkou 

Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – 

rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás 

obracejte. 
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CO BY VAŠE DÍTĚ MĚLO ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ  
 

Nástup do školky je velkým krokem k samostatnosti dítěte. Jaké dovednosti usnadňují malému 

školkáčkovi tuto situaci a bez kterých se neobejde? 

 

 Znát své jméno a příjmení. 

 Umět si říci,co chce nebo potřebuje. 

 Spolupracovat při oblékání a svlékání 

 Umět nazouvat a vyzouvat obuv. 

 Vysmrkat se a používat kapesník. 

 Držet lžíci a umět se najíst. 

 Při jídle sedět u stolu. 

 Umět pít z hrnečku a skleničky. 

 Používat toaletu (pleny nejsou přípustné). 

 Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku 

 Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku. 

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané 

úrovni. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká od kamarádů ve školce. Důležité je, aby se dítě za 

námi těšilo. 

Kniţní tip - Mnoho dobrých rad, jak zvládnout nástup vašeho dítěte do školky, najdete v publikaci 

Poprvé v mateřské škole,kterou vydalo nakladatelství Portál. 

 

CO POTŘEBUJÍ VAŠE DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

DO TŘÍDY: 
 

 pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a které jsou schopny si samostatně obléknout a 

svléknout(tepláky, děvčata legíny, tričko..). Připravte prosím dětem i náhradní oblečení (spodní 

prádlo,tričko, tepláky, ponožky). 

 přezůvky s pevnou patou, které si dítě zvládne samo nazout 

 

NA POBYT VENKU: 
 

 sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období. Pro pobyt venku volte takové oblečení, které 

se může ušpinit! (starší tepláky, mikinu, bundu, boty ) 

 pláštěnku a gumáky  

  látkový kapesník v oblečení na pobyt venku 

 

DO POSTÝLKY: 
 

 pyžamo (každý pátek se bere na vyprání domů) 

 

Podepište dětem všechny věci včetně pyžama a obuvi. Označte alespoň monogramem pro snadnější 

identifikaci. Předejdeme tím ztrátám, záměnám. ZA NEPODEPSANÉ VĚCI ŠKOLA NERUČÍ ! 

 
Nedávejte dětem do MŠ cennosti (řetízky, prstýnky..), hračky, deštníky. 

http://obchod.portal.cz/produkt/poprve-v-materske-skole/
http://obchod.portal.cz/
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Provoz mateřské školy 

Pondělí až pátek 6 hod. – 16 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.00 hod. mohla být mateřská škola 

uzavřena. Celý areál mateřské školy se uzamyká od 16.00 hod. do 6.00 hod. 

 

Scházení 

Je vhodné děti přivést do 8.00 hodin. Po předchozí dohodě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a 

také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ. Děti je nutné osobně předat učitelce. 

 

Rozcházení 

Děti odcházející domů po obědě se vyzvedávají od 11.45- 12.15 hodin (dolní třída), 12.00-12.30(horní třída). 

Vyzvedávání dětí odpoledne 14.30- 16.00 

 

Omlouvání dětí ze stravování 

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlašujte den předem do 15 hodin (z důvodu normování počtu strávníků 

a potravin) vedoucí stravování. Odhlašujte a přihlašujte stravu dítěte přímo vedoucí stravování na mobil 

734 381 814 nebo e-mailem sjms@cbox.cz, včetně informace kdo půjde po obědě. V případě náhlého 

onemocnění je možné tuto skutečnost nahlásit do 6.45 hod., popřípadě si v první den nemoci stravu 

vyzvednou v kuchyni v době od 10.50 – 11.05 hodin. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!  

 

Výběr poplatků 

Školné - Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 500,-Kč měsíčně. Účtuje se spolu 

s platbou stravného. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek. 

 

Stravné - Úplata za školní stravování dětí se hradí bezhotovostně - založením povolení k inkasu ve 

prospěch sběrného účtu u Komerční banky č. 1772559319/0100 - inkaso je prováděno k 15. dni v měsíci. 

Po zaloţení inkasa nutno nahlásit vaše číslo účtu vedoucí ŠJ. 

 

Stravné se vybírá na daný měsíc a odpočítává se absence z měsíce minulého. 
 děti do 6 let s polodenní docházkou  26,- Kč   

 děti do 6 let s celodenní docházkou  33,- Kč   

 děti straší 6 let s celodenní docházkou     35,- Kč  

 

Péče o zdraví dětí 

Do MŠ chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout. 

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče, nebo jím 

pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, než-li je rodič, pouze na základě písemné dohody – Zmocnění. 

Ţádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, 

kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání apod.). 

O děti se starají   Jitka Tihelková, ředitelka MŠ 

    Bc. Anna Janíková, paní učitelka v modré (horní) třídě 

Eliška Marková, paní učitelka v modré (horní) třídě 

Bc. Karla Lušovská, paní učitelka v zelené (dolní) třídě 

Zdeňka Sedlářová, paní učitelka v zelené (dolní) třídě 

Zuzana Juráková, paní učitelka v žluté (dolní) třídě 

Hana Hilpertová, vedoucí školní jídelny, kuchařka 

Lenka Mikšová, kuchařka 

Liliana Gulánová, školnice, uklizečka 

mailto:sjms@cbox.cz

