
Základní informace

– 1. 9. 2020 budou u vchodů do mateřské školy přítomni zaměstnanci mateřské
školy se seznamy dětí, kteří Vás budou informovat, kterou třídu bude Vaše dítě
navštěvovat (z důvodu GDPR nelze vyvěsit)

– každé dítě má v mateřské škole přidělenu značku (obrázek), rámeček okolo
značky označuje třídu – značku Vašeho dítěte Vám sdělí učitel třídy

– první  den obdržíte  údaje  pro platbu za mateřskou školu  -  stravné + školné
(bude připraveno na třídě)

– mateřská  škola  má  otevřeno  od  6.45  hodin  do  17.15  hodin.  První  dny
doporučujeme chodit  nejdříve v  7.30 hodin,  kdy jsou již  otevřeny všechny
třídy

– první týden v září, pokud to situace dovolí, bude úvodní třídní schůzka

Co dítě potřebuje do mateřské školy

– do třídy – vhodné bačkorky (ne pantofle či  crocsy),  tričko,  tepláky (nejsou
vhodné nadýchané šaty či sukně u dívek – v oblečení i cvičíme), preferujte,
prosím, pohodlí dítěte

– na spaní – pyžamo
– na ven – oblečení přiměřené počasí, včetně pokrývky hlavy, vhodnou obuv na

hraní (děti jsou na písku, kopou do míče, … - u nové obuvy hrozí poničení)
– doporučujeme vše podepsat, u oblečení i bot dbejte na vhodnou velikost
– upozorňujeme, že se dítě může umazat (vodovky, bláto, písek, …) - přihlížejte

k této skutečnosti při výběru oblečení

Adaptace

– je individuální, první den musí dítě odejít nejpozději po obědě domů ( a to
i když navštěvovalo jiné zařízení podobné mateřské škole či jinou mateřskou
školu)

– další dny záleží na skutečnosti  jak dítě adaptaci zvládá – rodič se domlouvá
s učitelkou či učitelem na třídě

– aby dítě mohlo v mateřské škole spát, musí pobyt zvládat bez větších obtížích
+ musí v mateřské škole alespoň něco sníst a vypít

Co by dítě mělo umět
– jíst lžící
– pít z hrnečku
– být bez plen
– oblékat a obouvat se s dopomocí



Hračky z domova v mateřské škole
– záleží na vývoji situace s COVIDem
– pokud bude možnost – doporučujeme dávat oblíbenou, ale nikoli nejoblíbenější

hračku (možnost ztráty)
– deky, kusy látek, … - do mateřské školy nepatří

Další informace se dozvíte od učitelů nebo na třídní schůzce. Pokud Vás něco trápí,
potřebujete něco vědět  – zašlete  nám, prosím,  email  a my Vám rádi  Vaše dotazy
zodpovíme.

Těšíme se na Vás i Vaše dítě

                                                                      Mgr. Pavla Benešová DiS. et DiS.
                                                                      ředitelka školy

email: mskolami2323@seznam.cz


