Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková
organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vaše dítě čeká velká změna – zvládnout odloučení od nejbližších, seznámit se s novými dětmi
a dospělými, objevovat nové hračky, prostory, přijmout pravidla a nový denní režim. Každé
dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. Pro usnadnění jejich adaptace v MŠ a hlavně pro
upevnění jejich pocitu bezpečí a jistoty předkládáme, Vám - jejich rodičům, několik pokynů,
abychom společně tuto novou změnu zvládli bez stresu a v poklidu..
Příprava dítěte na vstup do MŠ
U každého dítěte probíhá adaptace na nové prostředí jinak. První problémy se mohou dostavit
3 až 4 den - dítě si zmapuje prostor, prohlédne si nové hračky… a čtvrtý den zjistí, že všechno
viděl a začíná vzdorovat a plakat při loučení s Vámi. Začíná si uvědomovat, že jeho pobyt je
pravidelnou záležitostí.
Zůstaňte v klidu. Ranní slzičky mnohdy nejsou tak dramatické, jak to vypadá. Nekazte si den
smutným rozloučením.
Používejte stejné rituály
Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu.
Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině. Snažte se slíbené
dodržet - i malé děti chápou splnění slibu.
Přibalte mu mazlíčka
Děti si mohou přinést z domova svou plyšovou hračku – přiměřeně velkou, spíš menší - k
odpolednímu odpočinku (děti mají pocit svého domova) + přibalte i pyžamko
Rozlučte se krátce
Rozlučte se krátce, na dítě čeká spoustu nových zážitků a na Vás další příjemný den.
Buďte citliví a trpěliví
Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Pro nejmenší děti jsou
paní učitelky tety, mnohdy je děti oslovují jménem – než se naučí oslovovat p. učitelko.
Pokud s dětmi budete hovořit o MŠ, samy Vám budou povídat o paní X.Y.…a podobně

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
Povídejte si s dítěte o školce , o chvilce bez maminky.
Vysvětlete mu, že jej máte rádi, a že chodí do školky za kamarády. Vy odcházíte do práce a
zase se odpoledne všichni sejdete doma. Zeptejte se jich na zážitky, obrázky, kamarády,
písničky, říkanky, hry…
Poprvé v MŠ
• Všichni společně se budeme snažit být důslední v požadavcích na dítě.
• Budmě trpěliví v procesu adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školky.
• Slib, který dítěti dáme se snažme dodržet, aby nám dítě důvěřovalo.
• Popřejme si navzájem krásné dny a zážitky
Informace k bezpečnosti a zdraví
- Z důvodu bezpečnosti předejte dítě paní učitelce ve třídě
- V kolektivu se infekce šíří rychle, proto zvažte zdravotní stav dítěte, zda je vhodné,
aby šlo do školky v případě zdravotních potíží.
- Informujte paní učitelky o změnách – drobných zraněních, úrazech, podlitinách,
zvracení, abychom byly připraveny v případě potřeby
Informace k oblečení
•
•
•
•
•

Aktivity ve třídě se prolínají s pohybem. Děti se mohou zapotit. Bylo by pro ně snazší,
kdyby měly krátký rukávek do třídy, kratasky nebo tepláčky a ponožky.
Děti opatrně zvládají chůzi po schodech - usnadníme jim to také vhodnými
papučkami, které bývají veselé a barevné
K odpolednímu odpočinku potřebujeme pyžamko do postýlky.
Náhradní oblečení připravte dětem do skříňky v šatně v případě nehody při výtvarné
činnosti, pomočení nebo při stolování
Na zahradě využijeme starší, ale funkční oblečení – rozumnou kombinací částí
oblečení, ať jsme připraveny na výkyvy počasí.

Oblečení v zimě
• Oteplovačky nebo jinou soupravu s takovou úpravou, na kterou se nelepí sníh.
S prstovými rukavicemi si děti neporadí.
•

Označit oblečení a obuv – aby nedošlo k záměně. Děti ve stresu často vše odmítají
dejte jim, co znají, co rády nosí.

Další informace
-

-

-

Stomatologická péče – u nás začíná od měsíce října, děti si pouze vyplachují ústa
vodou ( zoubky si čistí až děti starší).
Pitný režim - pro pití v MŠ během dne mimo společného jídla – přinést vlastní hrníček
z domova, takový, který si děti zapamatují a poznají + podepsat, pokud možno
plastový.
Kapesníčky v krabici – z důvodu hygieny používáme v MŠ pouze papírové kapesníky
- jedenkrát za čtvrt roku jednu krabici.
Pomočování dítěte – dítě by mělo zvládnout pobyt v MŠ bez plen, pokud se stane
nehoda při spaní a jestliže se nehody opakují, doporučujeme zakoupit podložky do
MŠ, které dětem dáváme do postýlek.
Pokuste se o spolupráci dítěte při sebeobsluze a úklidu – podat oblečení, přinést, snažit
se pomáhat při úklidu hraček.

-

Dětem předkládáme zdravou stravu - běžná jídla, zeleninu a ovoce, pomazánky - děti
do jídla nenutíme, snažíme se je motivovat, ať alespoň jídlo ochutnají.
Stravování v MŠ – než dítě nastoupí do MŠ, přihlaste jej ke stravování u p. Glacové –
vedoucí školní jídelny – 554 645 067 (MŠ), 554 645 018 (ZŠ)

Za léta praxe je pro nás největší odměnou, když dítě s rodičem odchází z mateřské školy s
úsměvem a radostí.
Všichni věříme, že se k nám budou děti každé ráno těšit a rodiče budou spokojeně odcházet
do práce, protože budou vědět, že jejich dítě je šťastné a spokojené, v kolektivu kamarádů a
pod vedením zkušených peadagogů.
MŠ patří mezi vzdělávasí instituce, které se řídí určitými pravidly, prosíme Vás, o důkladné
prostudování, ať nedojde k neshodám.
Rodiče v září ještě dostanou: Pravidla školy, zmocnění pro předávání dítěte mateřskou
školou, dotazník pro rodiče nastupujících dětí do MŠ.
Na všechny děti v mateřské školce se těší její zaměstnanci.
Vypracovala
Mohylová Hana, DiS.

Každý den si hrajeme, vesele se smějeme,
protože se máme rádi a všichni jsme kamarádi

MŠ Zátor – 601 367 356, 554 645 067

