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  INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 

 

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

do mateřské školy a co bude Vaše dítě potřebovat. 

 

Potřeby pro dítě:  

Přezůvky – možno i pevné sandálky, 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. 

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 přidělenu značku, kterou bude opatřen i šatnový blok, kde by mělo mít Vaše 

dítě jen nezbytně nutné potřeby, oblečení, přezůvky.  

Není vhodné velké množství nepotřebného oblečení. 

 

Je třeba každý den kontrolovat a dodržovat pořádek v šatnovém bloku Vašeho dítěte. 

 

Do třídy opatřete Vašemu dítěti plastový menší hrneček na pití. Každé dítě má svůj vlastní 

hrnek. Po celý den zajišťujeme pitný režim!  

 

 

Hygienické potřeby, např. kapesníky používáme z hygienických důvodů pouze papírové. 

 

 

Sledujte naše webové stránky: www.2zskladno.cz 

a infotabule jednotlivých tříd v budově MŠ!!! 

 

 

 

Jak usnadnit vstup dítěte do mateřské školy? 

 

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, který probíhá zpravidla prvních 

čtrnáct dnů v měsíc září 

- první 3 dny stráví dítě v mateřské škole krátký čas (asi jednu hodinu) – seznámí se 

s kamarády,  pedagogy,  personálem, prostředím ( třída, umývárna, šatna ), se 

základními 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. ). Příchod dítěte mezi 7.30-7.45 hodin. 

- další dny tráví dítě v mateřské škole pár hodin dopoledne (asi dvě hodiny se 

svačinou, max. od 7.30 – 10.00 hodin) – rodič je k dosažení na telefonu 
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- druhý týden ke konci - čtvrtek a pátek - podle reakcí dítěte a po domluvě s p. 

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! 

 

Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě vydržet již 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 – 

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 a nebo pro případ 

náhlého onemocnění dítěte nebo úrazu.  

 

Změnu mobilního  nebo telefonního čísla nebo jakoukoliv jinou změnu (např. trvalá adresa, 

rozsudek soudu o svěření do péče) okamžitě hlaste vedoucí učitelce nebo třídním učitelkám. 

 

 

PŘEJEME VÁM A VAŠEMU DÍTĚTI ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NAŠÍ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY! 

 

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI! 

 

 

 

 

Případné dotazy na tel. čísle 736 482 075 - vedoucí učitelka MŠ. 

          

 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz

