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Schůzka pro nově přijaté děti 
 

 
1. Přivítání, představení. 
2. Seznámení s MŠ – skládá se ze … budov – každá má … pavilony, děti jsou rozděleny 

podle věku do tříd, MŠ je školou dle Školského zákona (oslovujeme se paní učitelko 
a  jménem) – učitelé mají 8 týdnů dovolené, kterou čerpají o hlavních prázdninách 
a v průběhu roku – uzavírání MŠ o prázdninách.  

3. Internetové stránky MŠ: www................cz, zde rodiče najdou vše, co potřebují, mohou 
nás i kontaktovat.(ohlasy, úplata za vzdělávání a školské služby, školní řád) 

4. Nástup do MŠ  - adaptace – rodiče ji mohou ulehčit když: 
• nebudou děti strašit školkou 
• přizpůsobí denní program MŠ 
• stanoví dětem hranice - nebít děti, ale důsledně a trpělivě trvat na dodržení 

pravidla, stanovení limitů = základní lidská potřeba bezpečí 
• odstraní stresové záležitosti – neumí jíst lžící, neumí jít na záchod, nepije 

z hrnečku, není schopno být 2 hodiny venku 
• podepíší nebo označí všechny věci dětí i plyšáky a hračky z domova, za něž 

školka nenese zodpovědnost 
• budou děti zvykat postupně (první dny chodí po obědě domů) 
• budou důslední a nebudou dětem lhát (nemohou-li si dítě vyzvednout po obědě 

– jednat s dítětem na rovinu) 
• nebudou děti nechávat v MŠ zbytečně dlouhou dobu 
• nástup do MŠ v září – pozdější nástup je možný po dohodě s ředitelkou, ale je 

nutné uhradit školné. Nebude-li dítě v měsíci září přítomno a nebude-li 
zaplaceno školné, považujeme to za vyjádření nezájmu o MŠ a obsadíme místo 
jiným dítětem. 

• adaptace na MŠ – ……………..od .. do .. hodin – ve třídě berušek (kytiček, 
apod.), do které bude dítě po prázdninách chodit (rozdělení bude zveřejněno 
na internetu nejpozději v přípravném týdnu) Adaptace jen s jedním dospělým. 
Rodiče si s dítětem budou hrát (ne se dívat) – nejste v mateřském klubu. Spolu 
s dětmi budou uklízet hračky. Adaptace není povinná, ale doporučená (jako 
nástup na nové neznámé pracoviště). Děti si přinesou vlastní přezůvky – 
bezpečnost. 

• Začátek školního roku 20../.. – ……………...září 
• Pokud odjíždíte na dovolenou – nemá cenu děti na pár dnů stresovat 
• Předávání dětí – pokud dítě bude plakat nebo „dělat vzteklé scény“, že se mu 

nechce do školky, uklidněte dítě, v případě potřeby požádejte o pomoc učitelku 
– dítě si odnese do třídy – děti se obvykle velmi rychle zklidní. 

 
5. Režim dne v MŠ – příchod do 8. hodin (normování oběda, zamykání budovy), pozdější 

příchody se hlásí den předem nebo telefonicky, ranní hry do 8,30 hodin – děti se 
v průběhu her učí různé dovednosti dle Třídního vzdělávacího plánu, který vychází 
z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, tento je závazným dokumentem 
schváleným vládou ČR. Cvičení dětí – každý den hravou formou hry a průpravné cviky 
k posílení a udržení zdravého držení těla. Svačina – chléb s pomazánkou nebo máslem, 
vždy ovoce nebo zelenina a nápoj. Výchovně vzdělávací činnost - ve které se děti 
hravou formou učí spolupracovat s ostatními, rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku, 
pracovat s různým materiálem. Pobyt venku – za příznivého počasí (jen silný déšť 
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a mráz nás odradí) – potřeba vhodného oblečení (na písek, na hřiště – děti se často 
umažou). Oběd – vždy polévka, hlavní jídlo, nápoj, často zeleninový salát někdy 
kompot – dle hygienických norem a Spotřebního koše. Děti nesmí v MŠ konzumovat 
nic z domova – nápoje nebo jídlo. Odpočinek na lůžku – vždy učitelka čte pohádku. 
Svačina a hry do odchodu dětí domů – individuální činnost s dětmi, rozvíjení manuální 
zručnosti, pobyt venku. 

6. Omezit telefonování do MŠ – telefony ruší učitelku při práci s dětmi, na všech třídách 
je mobilní telefon – lze poslat SMS. 

7. Povinné předškolní vzdělávání – děti, které dosáhly 5 let, mají toto povinně v době 
školního vyučování (o hlavních ani vedlejších prázdninách nemusí) v délce nejméně 
4 hodiny denně, omlouvání nepřítomnosti osobně, telefonicky, mailem – pozor absence 
se hlásí OSPODu, jedná se již o přestupek. 

8. Omlouvání dětí – není třeba omlouvat děti na 1-5 dnů, k plánovanému omlouvání 
slouží sešit v šatně. 

9. Potřeby do MŠ: přezůvky (ne pantofle, ani Cross), oblečení na ven, náhradní oblečení, 
papírové kapesníky, malý hrneček na pitný režim. 

10. Vyzvedávání dětí – po obědě tj. ve 12. hodin, po spaní tj. v 14,20 hodin. Dítě mohou 
vyzvedávat rodiče a osoby uvedené v Pověření. Odchod dětí po obědě vždy hlásit ráno 
učitelce (všechny děti jsou přijaté k celodenní docházce), nebo nahlásit ve své třídě.  

11. Platby za MŠ – úplata za vzdělávání činí 360 Kč za každý měsíc bez ohledu na 
docházku + 33 Kč za den stravné (2 svačiny, oběd, pitný režim v průběhu celého dne). 
Stravné i školné musí být zaplaceno do 15. dne v každém měsíci. Platby se platí 
převodem z účtu – vedoucí stravovny předá číslo účtu a přiřadí vašemu dítěti variabilní 
symbol, který je nutný uvádět pro identifikaci platby. Částky k platbě se objeví na 
nástěnce v šatně a na web stránkách školy na začátku měsíce (www……….cz, 
organizační informace, platby, částky k platbě). 

12. Nemocné děti – nutnost aktuálních telefonních čísel, v případě nemoci nebo zranění. 
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nařizuje ihned odstranit z kolektivu dítě 
jevící známky infekčního onemocnění (zelená rýma není alergická), případně výskyt 
vší. 

13. Bezpečnost dětí – MŠ zodpovídá za dítě od chvíle předání od zákonného zástupce nebo 
pověřené osoby do vyzvednutí. Školní zahrada není veřejný prostor a děti s rodiči se 
tam nebudou zdržovat po vyzvednutí. 

14. Čistota okolí MŠ – prosíme o pomoc při udržování čistoty v okolí (venčení psů, 
vyhazování odpadků) – učíme děti chovat se ohleduplně – podporujte prosím toto 
chování. 

15. Jídlo v MŠ – učitelky děti nenutí, ale snaží se, aby děti jídlo ochutnaly, dietní stravování 
– dle Školního řádu. 

16. Pojištění dětí v MŠ – MŠ je pojištěna u……………..,, jestliže učitelka nepochybila 
pojišťovna neodškodňuje – zvažte pojištění svého dítěte. 

17. Hračky v MŠ – jen plyšák na spaní podepsaného, školka nenese odpovědnost za hračky 
přinesené z domova. 

18. Sportovní odpoledne s rodiči –……….. v …….. hodin – 50 Kč – hry, soutěže na 
školní zahradě, neformální setkávání zaměstnanců školy s rodiči. 

19. Diskuse 
 

 
V …………., dne…………. 
 
Zapsala a schůzku vedla: 

http://www.ms-dobetice.cz/

