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INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 
 
Vážení rodiče, zasíláme Vám základní informace před nástupem Vašeho dítěte  
do mateřské školy. 1. týden v září se budou konat třídní schůzky, kde budete podrobněji 
informováni o organizaci provozu mateřské školy.  
Termín jejich konání bude vyvěšen na našich webových stránkách poslední týden v srpnu. 
 
 
Platby:  
Informace o platbách a číslo variabilního symbolu Vašeho dítěte Vám bude zasláno 
v průběhu srpna. 
Variabilní symbol Vašeho dítěte je stejný pro všechny platby. Do poznámky uvádějte ale 
i jméno a příjmení dítěte pro snazší identifikaci. 
 
Název třídy, kam Vaše dítě nastoupí, Vám zašleme v průběhu srpna s informacemi  
o platbách. 
 
Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:00 hodin 
 
 
1.den nástupu dítěte do MŠ výslovně doporučujeme odvést si dítě domů po obědě – 
z důvodu postupného zvykání na MŠ. Přechod dítěte od rodičů do kolektivního zařízení 
je pro dítě velice psychicky náročný. 
Doporučujeme postupné zvykání na MŠ. Kdo budete mít možnost, berte své dítě 
minimálně 14 dní z MŠ po obědě (není podmínkou). 
 
Děti se scházejí do 8.00 hodin – důvod předání docházky kuchyni, zajištění klidného 
průběhu ranních her. Poté se vnitřní šatna zamkne a rodiče, kteří přijdou s dítětem později, 
musí  
na učitelku zvonit. 
 
Vyzvedávání dětí po obědě je mezi 12.00 – 12.30 hod., ideálně kolem 12.10 – rodiče 
v poledne na učitelky nezvoní, (vnitřní šatna je z důvodu bezpečnosti uzamčena), čekají, až se 
všechny děti naobědvají, a pak jdou učitelky odemknout. 
Odpočinek na lehátku – je potřeba dětem přinést pyžamo– to se každý pátek nosí domů  
na vyprání a dle možnosti i polštářek. 
Odpoledne vyzvedávání od 14.45 hod. 
 
Děti budou mít v šatně náhradní oblečení, kvalitní přezutí do třídy s gumovou podrážkou  
(ne pantofle a crocsy, a to ani na pobyt venku) Vše podepsané. 
Potahy na polštářky dle uvážení rodičů.  
Nelze používat kulatý plyšák místo polštářku (krční páteř). 
Na výlety pouze pláštěnky (deštníky a plyšáky ne). 
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Nedoporučujeme rodičům, aby si děti do MŠ nosily hračky – riziko ztráty, přetahování se  
s ostatními dětmi o neznámou hračku. Děti si mohou přinést pouze jednoho plyšáka na spaní. 
Rodiče kontrolují dětem pytle na oblečení a odpovídají za něj. V šatně nenechávejte jídlo ani 
pití. 
Nedávejte dětem do MŠ šperky, žvýkačky - z bezpečnostních důvodů. 
Učitelky neručí za šperky. 
 
Prosíme rodiče, aby se v první šatně u vchodu přezouvali nebo používali návleky. 
 
 
Čipové zabezpečení MŠ – čipy se prodávají v jídelně první dva dny v září, poté je možno 
přikoupit u ekonomky v kanceláři. 1 čip/100,- Kč, je možno koupit si více čipů, vratná záloha, 
ztrátu čipu nám nahlašte – zablokování čipu. 
 
Omluvy dětí: předem ústně, telefonicky, e-mailem omluvydeti.msalb@seznam.cz,  
na formuláři webových stránek do 7.50 nebo do sešitu v šatně, ale nejpozději do 8:00 ráno 
daného dne, jinak je dítě neomluveno a započítává se mu i stravné. 

Kontaktní telefony: 735 894 477, 283 883 237  

Prosíme pročíst si školní řád a školní vzdělávací program na webových stránkách. 
 
Webové stránky naší školy jsou průběžně upravovány a doplňovány – doporučujeme je 
pravidelně sledovat. 
 
Plánované akce ve školním roce: 
 
J  Podzimní fotografování na Vánoce 
J  Zamykání zahrady – skřítek Podzimníček 
J  Barborky 
J  Mikulášská nadílka 
J  Karneval + fotografování dětí 
J  Vánoční besídka 
J  Odemykání zahrady – vynášení Moreny 
J  Čarodějnice 
J  Besídka ke Dni maminek 
J  Pasování na školáky – na zahradě MŠ pro všechny děti a rodiče  
J  Celodenní školní výlety – cca 2 za školní rok (na jaře) 
J  Návštěva knihovny 

J  Divadelní představení 
J  Výlety do pražské ZOO 
 
Zájmové kroužky pro nejmenší děti: jóga, taneční kroužek (info na třídních schůzkách) 
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Vybíráme – na pololetí: 
1 balík papírových kapesníků  
 
 
Co by Vaše dítě mělo umět před nástupem do MŠ: 
 
Orientace, znalost: 
Znát své jméno. 
Znát členy své rodiny. 
Dokázat pojmenovat nejdůležitější části těla (hlava, ruce, břicho,…). 
Poznat si své oblečení – VŠECHNY VĚCI MUSÍ MÍT PODEPSANÉ! 
Dokázat se svléknout i obléknout (s dopomocí učitelky). 
Dokázat si obout a vyzout bačkory, boty. 

Motorika: 

Zvládat déletrvající chůzi (nevozte dítě stále autem nebo v kočárku). 
Dokázat stavět z kostek. 
Kreslit, pojmenovat svoji kresbu. 

Sebeobsluha: 

Umět si umýt ruce mýdlem. 
Samostatně používat ručník. 
Dudlík nepoužívat ani k usínání. 
Nepoužívat pleny ani na spaní. 
Umět používat WC – ne nočník, zvládat základy hygieny. 
Umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky. 
Aktivně hlásit své potřeby (např. potřeba WC). 
Dokázat při jídle sedět u stolu. 
Dokázat pít ze skleničky. 
Dokázat jíst sám lžící (nevyžaduje krmení), starší děti pak příborem. 
Při obědě jíst polévku a hlavní jídlo. 
Umět ukusovat pečivo (nevyžaduje nakrájet na kousky). 
Návyk na pestré složení stravy (včetně zeleniny a ovoce). 

 
Samostatnost, komunikace s okolím: 
Dokázat určitou dobu či dle potřeby být sám bez svých blízkých. 
Dokázat se přizpůsobit novým podmínkám, pobytu ve větším kolektivu dětí. 
Dokázat vyjádřit své potřeby a přání (poděkovat, požádat, pozdravit). 
Dokázat po sobě uklidit hračky. 
Orientovat se v jednoduchých pokynech či vyprávěních. 
Dokázat reprodukovat krátké říkanky a verše. 
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Oblečení do MŠ: 

Pevná domácí obuv, lehčí pohodlné oblečení do třídy, pyžamo a polštářek na spaní, vhodné 
oblečení na zahradu (doporučujeme teplejší) 

Do kapsáře: náhradní oblečení a spodní prádlo, do poličky holínky a pláštěnku 

Vše podepsané! 

 

Věříme, že naše mateřská škola poskytne Vašim dětem pohodové prostředí s možností 
poznání nových věcí a se spoustou zážitků. 

 

V září se na Vás těšíme! 

 

Další případné dotazy pište na email ředitelky MŠ leiblovalada.msalb@seznam.cz 

 
 
 
 
 


