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POPRVÉ DO ŠKOLKY 
 

Co potřebuji do školky: 

- Označené přezuvky do třídy, které si umím sám/sama obout  

(ne pantofle - z bezpečnostních důvodů) 

- Pohodlné oblečení do třídy 

- Oblečení na ven, které si mohu zašpinit 

- Gumáky 

- Pláštěnku 

- Pyžamko či noční košilku na spaní (holčičky hřeben na učesání) 

- Náhradní oblečení včetně spodního prádla (menší děti raději větší množství) 

 

Děti by již před nástupem do školky měly zvládat některé dovednosti: 

- znát své jméno, příjmení, (adresu svého bydliště) 

- umět se oblékat i svlékat, zapínat oděv  

- umět se najíst 

- používat samostatně záchod 

- umět se vysmrkat a používat kapesník 

- poznat si své oblečení a obuv 

- respektovat pokyny dospělého 

- umět říci, co potřebuji 

- dodržovat zásady slušnosti (pozdravit, poprosit a poděkovat) 

- uklidit si po sobě hračky 

 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je 

Můžete použít obrázkovou knížku nebo se společně přijďte do školky podívat. Vyhněte se negativním 

popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. 

 

2. Zvykejte dítě na odloučení 

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. 

Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí 

zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje. 

 

3. Veďte dítě k samostatnosti 

- zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které 

si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. Proto buďte, prosím, se svými dětmi trpěliví.  
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4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky… 

… ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě 

chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte 

(dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest). Vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš 

zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“. 

 

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. 

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani  

ve vzteku po hádce s dítětem. 

 

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek). 

 

7. Plňte své sliby! 

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. 

 

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. 

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená 

zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení  

o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se 

dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém. 

 

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. 

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach 

z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v klidu, 

chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny  

by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den. 

 

10. Promluvte si s učitelkou. 

Promluvte si s učitelkou o možnostech adaptace dítěte. Ve školce vám rádi vyhovíme, aby adaptace 

dítěte byla postupná.  

 

Důležité informace o provozu a chodu MŠ: 

1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16:00 hodin (škola se v 6.30hod. 

odemyká a v 16:00 uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být 

v 16:00 hod. uzamčena. 

 

2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné  

za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí 

domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně 

vzdělávací proces třídy. 

 

3. Děti je možno vyzvednout po obědě, po odpolední svačině nebo, po domluvě s učitelkou, 

v jakoukoliv jinou dobu. 
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4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být 

výslovně uveden v Pověření k převzetí dítěte z MŠ jinou osobou.  

Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je 

uvedeno datum vyzvednutí dítěte, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě a podpis 

zákonného zástupce. 

 

5. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí areál školy. 

 

6. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5 týdnů, z důvodu 

nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení 

stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. 

 

7. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků, nebo jarních 

prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy 

neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu. 

 

8. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa -neprodleně, 

nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky, nebo do kalendáře v šatně). Rodič musí též 

předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. 

 

9. „Školkovné“ a stravné vybírá vedoucí školní kuchyně. Vybíraná částka i datum splacení vám 

bude vždy předem sdělen. Cena školkovného je 350 Kč. V rámci povinného předškolního 

vzdělávání předškolní děti, které dovrší 5 let, školkovné nehradí.  

 

 

 

 

 

 

 


