
Jdu poprvé do školky! 
Co mám umět? 
 

• při jídle sedět u stolu 

• jíst lžící 

• pít z hrníčku 

• používat záchod - utírat si zadeček se postupně učíme ve školce i doma 

                                      - včas upozornit na svoji potřebu 

•  umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku 

•  poznat si své oblečení /vše musí být řádně podepsané/ 

• obouvat a zouvat bačkory i boty / boty zavazuje paní učitelka / 

• zvládat chůzi po schodech 

Rodiče, některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné atmosféry 
během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k samostatnosti. 
Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je třeba. Nikdy dětem nevyhrožujte 
slovy - ve školce budeš muset.. 

 

Rady pro rodiče 
 

 své dítě dovedete až do třídy a osobně jej předáte učitelce 

 zbytečně neprodlužujte loučení, pokuste se rychle odejít, čím déle budete        
slibovat, že brzy přijdete, tím to bude pro dítě i pro Vás horší 

 určete délku doby, jakou bude dítě trávit v MŠ, doba pro malé dítě je v MŠ 
dlouhá, zpočátku doporučujeme vyzvedávat dítě po obědě nebo brzy po 
odpočinku 

 pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě, vždy svůj slib splňte 

 v době oběda nikdy nevstupujte do třídy - dítě okamžitě vstane od jídla a hned 
bude chtít s Vámi odejít 

 z jídelníčku nesdělujte dětem jídla, o kterých víte, že je dítě nemá rádo 

 o jídle mluvte s dětmi hezky 

 denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i na chodbě, najdete zde, co 
děláme, na co si hrajeme, kam pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena.. 

 sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte Vaše dítě 

 máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní 



učitelku, pokud to nebude možné vyřešit hned, učitelka po dohodě s Vámi určí 
termín a způsob řešení 

 důvěřujte Vaší paní učitelce 

 
Důležité povinnosti rodičů 
 

 přivést dítě až do třídy a sdělit učitelce potřebné informace týkající se 
momentálního zdravotního stavu 
 

 vždy přivádět dítě zdravé bez léků 
 

 nezatajovat důležité informace o dítěti 
 

 přivádět dítě nasnídané 
 

 platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas 
 

 odhlašovat dítě ze stravy, při delší nepřítomnosti dítě omluvit 

 vždy se domluvit na včasném vyzvedávání dítěte z MŠ pouze se 
zplnomocněnými osobami 

 dodržovat  Školní řád 

 nedávat dětem šperky, žvýkačky, hračky 

 při oslavách svátků a narozenin doporučujeme měkké bonbony 

 uzamykat kola na určeném místě 

 
 

 


