
Základní informace pro rodiče nových dětí 
 
Všechny závazné dokumenty najdete na webových stránkách školy: www.zsob.cz v záložce mateřská 
škola a na nástěnkách v chodbě MŠ, která je přístupná v době provozu – 6.30 – 16.00 

Kontakty do mateřské školy: 739 139 643, skolkabityska@zsob.cz 

Co budete do školky potřebovat? 

• bačkorky (pantofle a sandály crocs jsou s ohledem na bezpečnost nevhodné) 

• oblečení do třídy – zástěrku, tričko a sukýnku, legíny, nebo hrací kalhoty,…   

• kalhoty nebo tepláky na zahradu a na písek (musíte počítat s tím, že se dítě venku ušpiní) 

• je vhodné mít trvale v MŠ pláštěnku a holínky – ven chodíme i v mírném dešti 

• pyžamko  -  mladší děti ve třídě Berušek 

• každý den zkontrolujte, jestli má dítě v kapsičce oblečení kapesník – krabice kapesníků v šatně 
mu nepomůže 

• hrneček na pití podepsaný na dně – na pitný režim během dne – 150-200 ml 

• do sáčku na značce náhradní prádlo (kalhotky, ponožky, tričko,… i větším dětem se může stát, že 
se polijí) 

Dětem vše podepište!!!!!! 
 
1. Veďte děti ke správnému a pečlivému ukládání oblečení v šatně 
2. Nedávejte dětem do školky hračky z domova 
3. Změnu docházky dítěte ( přihlašování - odhlašování ) provádějte telefonicky, SMS zprávou nebo 

přímo do sešitu v šatně u vchodu. Číslo telefonu i mobilu najdete na nástěnce v šatně. 
4. Odhlašujte a přihlašujte dítě nejpozději do 7.00 hodin  
5. Dítě nikdy neposílejte do třídy samotné, vždy jej předejte učitelce. 
6. V prvních dnech při zvykání se domlouvejte s paní učitelkou na délce pobytu vašeho dítěte ve 

školce. 
7. Slibujte dětem jen to, co můžete splnit! 
8. Přivádějte do školky zdravé děti  -  buďte ohleduplní. 
9. Když potřebujete cokoli dalšího vědět, zeptejte se učitelek. 
 
Doba příchodů a odchodů do MŠ 

• Ráno mezi 6.30 – 8.20 

• Před obědem Berušky 11.30 – 11.45, Včeličky 11.50 – 12.05 

• Po obědě Berušky 12.15 – 12.30, Včeličky 12.30 – 12.45 

• Odpoledne od 14.15 Berušky, od 14.20 Včeličky 

Co by dítě mělo umět? 

• obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)  
• poznat si své oblečení (vše podepište)  
• oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by 

se mělo snažit)  
• vydržet sedět při jídle u stolu   
• samo se najíst - umět jíst lžící  
• pít ze skleničky nebo z hrnečku  
• umývat si ruce mýdlem 
• používat záchod – včas si dojít   
• používat kapesník, vysmrkat se  
• ujít kratší vzdálenost 

http://www.zsob.cz/
mailto:skolkabityska@zsob.cz


…pokud Vaše dítě ještě vše nezvládá, nezoufejte, zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte 
to, co je třeba. 

PLATBY: 

• školné a stravné vyřizuje paní Dana Bělochová, vedoucí stravování v ZŠ, pokud možno 
převodem z účtu – do 25. června 2021 za ní zajděte a domluvte vše potřebné, je Vám 
k dispozici v době od 7.30 do 12.00, telefon 566 536 939 (spodní vchod do ZŠ – jídelna) 

•  výše školného je 200 Kč za měsíc, děti rok před zahájením povinné školní docházky neplatí 

• příspěvek na kulturní a vzdělávací akce dětí v obvyklé výši 1200 Kč se vybírá 2x ročně (600,- 
Kč) a před koncem školního roku je provedeno vyúčtování – platíte jen akce, kterých se Vaše 
dítě zúčastnilo, další podrobnosti si domluvíme na rodičovském setkání v září 

POPRVÉ DO ŠKOLKY – ZAČÍNÁ NĚCO NOVÉHO 
 
Pro Vaše dítě začíná nový úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrného známého domova: 
• Maminka s tatínkem nejsou určitou část dne bezprostředně k dispozici. 
• Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí. 
• Vaše dítě se snaží začlenit se do skupiny ostatních dětí. 
• Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jenom jemu, nýbrž všem dětem. 
• Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu režimu. 
• V každém případě platí: pohovořte s učitelkou. Každá informace, kterou jí poskytnete o svém dítěti, je 

vítaná a pomůže učitelce zvolit správný přístup k Vašemu dítěti. 
 
S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace? 
• Nejprve se Vaše dítě bude snažit ve školce zorientovat, bude pozorovat, vyčkávat,… 
• Doma může být unavené a bude vyprávět málo nebo nic. 
• Později se bude snažit, najít si místo ve skupině. 
• Může se stát, že dojde ke konfliktům s jinými dětmi. 
• Může se stát, že dítě jde ráno do školky s nechutí, nebo tam nechce jít. 
 

Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální. Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas. 
 

JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK 

Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku 
nebo si povídejte s dítětem, které do mateřské školy už chodí. 
Zvykejte dítě na odloučení.  
Při odchodu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se 
na vás může spolehnout. 
Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že 
bude třeba i jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy, ale ujistěte ho, že mu 
věříte, že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte.  
Pokud má dítě do mateřské školy chodit rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy mateřskou 
školou nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) vyhněte se výhrůžkám typu:  
„ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“. 
Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem 
neodcházejte narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem. 
 
Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, přijďte po obědě 

V novém školním roce Vás všechny vítáme a těšíme se na setkání s Vámi a především s Vašimi 
dětmi.  

 


