
POPRVÉ JDU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Co mám mít? 
- bačkory - pantofle z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme 

- pyžamo podepsané či označené značkou dítěte, každý pátek si dítě 

ponese pyžamo na vyprání 

- lehké a praktické oblečení do třídy  

- do kapsy kapesník, popřípadě zásobu papírových kapesníků  

- oblečení na hru venku (počítejte pravděpodobností znečištění) 

- kvalitní boty (šněrovací boty vždy pomáháme zavazovat) 

- v zimním období oblečení na sníh 

- oblečení, bačkory a obuv musí být podepsaná nebo označené 

značkou dítěte 

- náhradní kalhotky a punčocháče do označené hadrové tašky nebo 

baťůžku v šatně  

- pláštěnku dle předpovědi počasí, deštníky jsou z bezpečnostních 

důvodů na vycházku zakázány 

 

Co mám umět? 
- při jídle sedět u stolu 

- jíst lžící (děti nikdy nekrmíme) 

- pít ze skleničky 

- používat záchod - utírat si zadeček se postupně učíme ve školce i 

doma, upozornit včas na svoji potřebu 

- umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku 

- poznat si svoje oblečení  (vše musí být řádně podepsané) 

- obouvat a zouvat bačkory i boty (boty  zavazuje paní učitelka) 

- zvládat chůzi po schodech 

Rodiče, některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné 

atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k 

samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je třeba. 

Nikdy dětem nevyhrožujte slovy - ve školce budeš muset ....... 
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Rady pro rodiče 
- své dítě dovedete až do třídy a osobně jej předáte učitelce 

- zbytečně neprodlužujte loučení, pokuste se rychle odejít,  

- čím déle budete slibovat, že brzy přijdete, tím to bude pro dítě i pro 

vás horší 

- plačící dítě předejte co nejrychleji paní učitelce do třídy a důvěřujte 

ji 

- pokud nás potkáte na vycházce, nikdy na své dítě nevolejte - dítě pak 

pláče, chce jít s vámi 

- pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě, tj. ve 12 hod., vždy 

svůj slib splňte, v době oběda se pokuste nevstupovat do třídy  

- jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti 

- pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které vaše dítě nemá rádo, i přesto 

o jídle mluvte s dítětem hezky 

- denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i na chodbě vedle 

kmenové třídy dítěte, najdete zde, co děláme, na co si hrajeme, kam 

pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena, atd. 

- všechny potřebné informace najdete na www.msukina.cz, stránky 

jsou denně aktualizovány  

- sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte vaše dítě 

- máte- li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na vaši 

paní učitelku, 

- pokud to nebude  možné vyřešit hned, učitelka po dohodě s vámi 

určí termín a způsob řešení 

- důvěřujte vaší paní učitelce 

  

Důležité povinnosti rodičů 
- přivést dítě až do třídy a sdělit učitelce potřebné informace týkající 

se momentálního 

- zdravotního stavu 

- vždy přivádět dítě zdravé bez léků 

- nezatajovat důležité informace o dítěti 

- platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas 

- odhlašovat dítě ze stravy, omlouvat nepřítomnost dítěte 

- vždy se domluvit na včasném vyzvedávání dítěte z MŠ pouze se 

zplnomocněnými osobami 

- dodržovat  Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny  
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