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Organizační pokyny pro rodiče při prvním vstupu do MŠ 

1. Dítě si musí zvyknout na nové prostředí, adaptační doba je řešena individuálně s pí učitelkami ve třídě. První dny 

nechte dítě ve školce po nejnutnější dobu, nad adaptací v průběhu dalších dní se domlouvejte s pí učitelkami ve 

třídách.  Je dobré dobu setrvání dítěte ve školce postupně prodlužovat. Jen malé procento dětí zvládne adaptaci 

bez slziček, je důležité, aby rodiče byli důslední, trpěliví a aby důvěřovali učitelkám ve třídě. Není dobré se 

s dětmi dlouho loučit, spíše dodat dítěti odvahu a radostně o zážitcích ve školce s nimi hovořit. Pokud je to možné, 

nenechávejte ve školce dítě hned spinkat. Odpočívání je dobré přidat po úspěšném zvyknutí na MŠ. 

2. Rodiče hlásí zvyky dítěte, psychické výkyvy, alergie, přecitlivělost pí učitelkám ve třídě. Od nich se také dozví 

podrobnosti k nástupu (co přinést, jak třída funguje…) 

3. Seznam dětí v jednotlivých třídách je vyvěšen na hlavní nástěnce.  

(Motýlci, Lištičky – mladší děti, Berušky, Žabičky a Sluníčka – starší děti) 

4. Každému dítěti bude přidělena značka (seznam je vyvěšen v každé šatně), značkou je označena skříňka na osobní 

věci, v umyvárně věšák na ručník a ve třídě místo na lehátko i peřinky na odpočinek.  

5. Do třídy dávejte dětem pohodlné oblečení, aby se dítě mohlo co nejvíce lehce obléknout samo – usnadníte mu tím 

adaptaci. Na pobyt venku dejte jiné oblečení než do třídy- nejlépe starší oblečení, tepláky, mikina, bunda… 

přizpůsobujte počasí. Pyžamo na odpočinek si nosí děti každé pondělí čisté. 

Přezůvky - klasické bačkory, letní sandále - s pevnou patou. 

6. Do skříňky dejte dítěti i náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky…)  

7. Provozní doba mateřské školy je od 7.00 – do 17.00 hodin. Po obědě se děti vyzvedávají po 12.00 hod. – malé 

děti; starší děti po 12.30 hod. Po spaní vyzvedávejte děti nejdříve po 15.00, tedy po svačině.  

8. Placení stravného je realizováno bankovním převodem na účet školní jídelny č 34632081/0100 vždy do 5. dne 

v měsíci (variabilní symbol dítěte a výši platby dostanete ve třídách v prvních dnech). 

9. Placení školného pro šk. rok 2017/2018 ve výši 1000,-Kč je realizováno bankovním převodem na účet MŠ č. 

21436081/0100 vždy nejpozději k 10. dni v příslušném měsíci (variabilní symbol dítěte dostanete ve třídách v 

prvních dnech). 

Děti, které plní povinnou předškolní docházku školné neplatí.(narozeni mezi 1. 9. 2009 - 31. 8. 2011). 

10. Omluvy dětí probíhají NEJPOZDĚJI do 7.30 hod. na tel. číslech:  

 Třída MOTÝLCI 607 445 785 

 Třída BERUŠKY 607 445 787  

 Třída LIŠTIČKY 607 445 789 

 Třída ŽABIČKY 607 445 790 (provoz od 7,00) 

 Třída SLUNÍČKA 607 445 793 

 Dlouhodobé omluvy (déle než 1 měsíc) jsou akceptovány písemnou formou (emailem…). Omluvy dětí, které plní 

povinnou docházku, je řešeno ve ŠŘ. 

11. Zúčastňujte se třídních schůzek, RADY RODIČŮ. 

12. Příspěvek RADY RODIČŮ bude odhlasován na schůzce s rodiči, platí se v hotovosti u pokladní z řad rodičů nebo 

u zástupkyně školy. 

13. Pomáhejte své školce, pečujeme o Vaše děti! Důvěřujte paní učitelkám! 
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