
Informace pro rodiče 

        Informace pro rodiče dětí, které nastupují do MŠ 

 

Platby v MŠ: 

1. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 350 Kč za měsíc 

 Zákonný zástupce bude hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši k datu přijetí 

dítěte. Děti se přijímají pro daný školní rok k 1. 9. příslušného roku. 

2. Stravné:  43 Kč za den (x počet pracovních dnů) 

Ranní svačina: 10, 00 Kč                                                                                                   

Oběd:  24, 00 Kč                                                                                                      

Odpolední svačina: 9 Kč 

Nevyčerpané (omluvené) obědy v daném měsíci vám budou odečteny následující měsíc 

Obě platby se hradí měsíčně převodem na účet. Po dohodě s vedoucí ŠJ lze platbu hradit      

v hotovosti. 

 

Režim dne v MŠ: 

6,15 – 8,30 – volné hry dětí, individuální a skupinové činnosti 

8,30 – 8,45 – uvítací rituál, TV chvilka 

8,45 – 9,00 – ranní svačina 

9,00 – 9,30 - řízená vzdělávací činnost 

9,30 – 11,30 – pobyt venku 

11,30 – 12,00 – oběd 

12,00 – 14,00 – odpolední odpočinek 

14,00 – 14,30 – odpolední svačina 

14,30 – 16,15 – hry dětí, individuální a skupinové činnosti 

 

Co bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do MŠ 

1. Dítě potřebuje bačkorky, náhradní oblečení / spodní prádlo, punčocháče, tepláky apod. /, 

pyžamo, pláštěnku, gumovky. 



Oblečení se uloží do sáčku v šatně / sáčky jsou školní /. 

Plastový hrneček, zubní kartáček, pastu a kelímek 

Nepromokavá podložka do postýlky ( zabrání znečištění při případné nehodě při spánku) 

2x do roka1 balení hygienických kapesníčků 

2. Všechny věci řádně podepište nebo označte nevypratelným fixem. 

  

DOPORUČENÍ USNADŇUJÍCÍ VSTUP DÍTĚTE DO MŠ (neboli období 

ADAPTACE) 

 Doporučení pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ 

Adaptace dítěte pro dítě i rodiče začíná již v období před samotným nástupem dítěte do MŠ. 

Avšak samotná příprava dítěte je v rukou rodičů a dítěti nejbližších osob. Ti by dle 

výzkumného šetření měli přede vstupem dítěte do MŠ dodržovat následující doporučení:   

•  Rodina by měla dítěti poskytovat pocit jistoty a bezpečí 

•  Informovat se o období adaptace dítěte na prostředí MŠ 

•  Seznámit se průběhem adaptačního období v MŠ 

•  Setkávat se s vrstevníky dítěte již před nástupem do MŠ 

•  Zvykat dítě na odloučení od rodičů 

•  Dítě na MŠ kladně motivovat 

•  Učit dítě samostatnosti 

•  Nejen před nástupem do MŠ dodržovat pravidelný režim činností 

•  Učit dítě dodržovat stanovená pravidla 

  

Doporučení pro rodiče od nástupu dítěte do MŠ 

První dny a týdny v mateřské škole jsou pro dítě velmi náročné, zmatené a stresující. Nejen 

pro to je důležité, aby rodiče této životní změně uzpůsobili rodinný život a dodržovali 

následující doporučení: 

•  Umožnit postupné prodlužování pobytu dítěte v MŠ 



•  Umožnit dítěti mít u sebe hračku z domova 

•  Po příchodu z MŠ věnovat dítěti dostatek pozornosti 

•  Zajistit dítěti pocit bezpečí a jistoty 

•  Být citlivý vůči prožívání dítěte 

•  Naslouchat dítěti, jeho pocitům i zážitkům 

•   Nezařazovat dítě v době adaptace do nových zájmových činností 

•   Dopřát dítěti dostatek odpočinku 

Čemu se vyvarovat v celém období adaptace 

Výše byla uvedena doporučení, která je v době adaptace dítěte vhodné dodržovat. Pro 

usnadnění adaptace dítěte je vhodné se vyvarovat: 

•  Vyhrožování dítěti mateřskou školou 

•   Zdlouhavému rannímu loučení 

Rodiče by neměli dítěti ukazovat nejistotu a strach při loučení se s dítětem 

   

Dítě vnímá čas zcela jinak než dospělý, i půlhodina se může dítěti zdát bez maminky 

nekonečně dlouhá. 

Každé dítě je jiné, zvyká si jinak a různě dlouho… 

  

 


