
INFORMACE PRO RODIČE dětí v MŠ 

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám sdělit několik informací, jak usnadnit Vašemu dítěti vstup do mateřské 

školy a co bude Vaše dítě potřebovat. 

1. Potřeby pro dítě 

Pyžamo. Přezůvky – možno i pevné sandály, NE PANTOFLE!!, kelímek na pití, oblečení do třídy i na pobyt 

venku a vhodnou pohodlnou obuv na vycházky, do sáčku v MŠ náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče 

nebo legíny, ponožky, tepláky, pláštěnku a gumovky. Převlečení pro dítě do třídy by mělo být pohodlné, spíše 

slabší tepláky a tričko, děvčátka legíny a tričko. Oblečení a obuv dítěte přizpůsobovat aktuálním klimatickým 

podmínkám. Vaše dítě bude mít přidělenou značku, kterou bude opatřen i šatnový blok, kde by mělo mít Vaše 

dítě jen nezbytné nutné potřeby, oblečení, přezůvky. Není vhodné velké množství nepotřebného oblečení. Je 

třeba každý den kontrolovat a dodržovat pořádek v šatnovém bloku Vašeho dítěte. Vaše dítě bude dále 

potřebovat 2x ,,smrkací krabička“, 1x kuchyňské utěrky (sada 2 ks). 

 

2. Je zakázáno, aby si děti přinášely do mateřské školy vlastní hračky z domova! 

Žádáme Vás, abyste se snažili to svým dětem vysvětlit. 

 

3. Nedávejte dětem látkové kapesníky. Kapesníky používáme z hygienických důvodů pouze papírové. 

Ručníky mají děti školní. 

 

4. Dítě může mít ze zdravotních důvodů vlastní deku + polštář (povlečené), prostěradlo. V případě 

vlastních lůžkovin se na způsobu praní dohodnete s paní učitelkou: 

a) bude prát škola  

b) budete prát doma (1x za 21 dní v pátek dostane tyto věci na vyprání domů.  

    Čisté povlečené přinesete v pondělí následující týden do MŠ.  

    Pokud se dítě počůrá – odnesete si vyprat ihned a následující den přinesete). 

 

5. ŠKOLNÉ  500,-KČ 

 

6. Stravné a školné – platba na účet do 15. dne v měsíci. 

 

7. Stravné a školné má na starosti vedoucí školní jídelny. Cena stravného viz nástěnka v MŠ. 

 

Číslo účtu: 19 - 466148349 bankovní spojení: 0800 

Posílejte platby zvlášť, do poznámky napište: 

stravné + jméno dítěte 

školné + jméno dítěte 

 
8. Předškoláci – musí mít omluvenu nepřítomnost – mají omluvné listy. Na předškoláky se vztahují 

všechny prázdniny – nepřítomnost o prázdninách nemusí mít omluvenou. 

 

9. Kašel, rýma, teplota – dítě doma – nákaza ostatních. 

 

10. Rodič je povinen předat dítě učitelce MŠ!! Teprve pak učitelka za dítě zodpovídá. 

 

11. Sledujte naše informace v šatně MŠ!!!!! 

 

12. Nevstupujte do tříd!!! 

 

 

 

 

 



Jak usnadnit vstup dítěte do mateřské školy?  

Před samotnou docházkou dítěte do MŠ ho seznámit s budovou a prostředím MŠ, kdy se můžete do MŠ po 

předchozí telefonické domluvě přijít i podívat. Dítě učte pravidlům chování ve skupině, kolektivu. Velice 

důležitý je adaptační režim v prvních týdnech po nástupu, neboť je pro dítě velice stresující, aby bylo od 

prvního dne v cizím prostředí a s cizími lidmi (pedagogy). Pokud můžete, zkraťte dítěti v prvních týdnech 

docházku, kterou budeme postupně prodlužovat podle toho, jak bude Vaše dítě reagovat na nové prostředí.  

Nabízíme Vám proto následující adaptační program: - první dny stráví dítě v mateřské škole krátký čas – 

seznámí se s kamarády, pedagogy, personálem, prostředím (třída, umývárna, šatna), s pravidly soužití v 

kolektivu (půjčování a úklid hraček, jakou má značku, kde má uloženo oblečení a obuv       v šatně, kde se 

provádí hygiena, stolování, atd.) - další dny tráví dítě v mateřské škole již pár hodin dopoledne samo – rodič 

je k dosažení na telefonu - podle reakcí dítěte a po domluvě s učitelkami se pobyt dítěte v mateřské škole 

postupně prodlužuje. ADAPTAČNÍ PROGRAM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPODCEŇUJTE, I KDYŽ SE 

DOMNÍVÁTE, ŽE VAŠE DÍTĚ NEBUDE MÍT PROBLÉMY S ODLOUČENÍM OD VÁS! Odloučení dítěte 

od vás začněte trénovat před nástupem do mateřské školy, neboť dítě v tomto věku by se již mělo umět obejít 

kratší dobu bez maminky, měli byste ho ujistit, že se pro něho vždy vrátíte, že každý máme svoje povinnosti 

a že jiné řešení není a nedávejte dítěti naději, že se to pokusíte zařídit jinak, neboť dítě je pak zklamané a 

nedůvěřivé i k pedagogům!!! Domluvte se s dítětem, kdy jej vyzvednete a snažte se to dodržet! Pokud přijdete 

pro dítě dříve a strávíte s ním hezkou volnou odpolední chvilku, je to vždy k jeho prospěchu a radosti!!!    

S dítětem se rozlučte krátce a bez zbytečné nervozity nebo křiku. Dlouhé a emotivní loučení je bolestné pro 

Vás, ale nejvíce pro Vaše dítě.  

Co má dítě před nástupem do MŠ zvládat: Přiměřeně ke svému věku by dítě mělo znát své jméno   a příjmení, 

umět základy sebeobsluhy, umět vyjádřit své potřeby a přání, respektovat pokyny dospělého, poznat si své 

oblečení – může být označené monogramem či značkou, pozdravit, požádat, poděkovat.  

Žádáme všechny rodiče, aby Vaše mobilní telefony a mobilní čísla, která jste uvedli pro kontakt  s Vámi, byla 

neustále dostupná pro případ těžší adaptace Vašeho dítěte, anebo pro případ náhlého onemocnění dítěte nebo 

úrazu.   

PŘEJEME VÁM A VAŠEMU DÍTĚTI ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  A  DOUFÁME, ŽE SE 

U NÁS BUDE VAŠEMU DÍTĚTI LÍBIT! 

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI. 

      

 

 
                                                                                    Mgr. Ilona Fryčová 

                  ředitelka školy 


