
INFoRMACE PRo RoDlčE

L. JsME MATEŘSKOU Šrolou, xrrnÁ pRAcUJE poDLE pntructpŮ pEDAGoGlKy MoNTEssoRl - žádáme rodiče,
aby byli s těmito principy ztotožněni. Tato pedagogika funguje mimo jiné na možnosti volby práce, nelze tuto
volbu zaměňovat za moŽnost ,,dělat si co chci" Každý náš pedagog se řídí heslem , které je důležité pro dítě:
Pomoz mi, abych do zvládnul sám (nikoli: Udělej to za mě)

2. sPoLEK RoDlČŮ
lnformujeme rodiče, že v naší mateřské škole se stávají členy spolku rodičů a platí do tohoto spolku příspěvek
ve uýši 300kč měsíčně.

o MLUVTE s DíTĚTEM o ToM, co SE VE Šxolcr oĚu n lRrÉ ro TAM JE

MŮŽete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky chodí (mělo by tam chodit rádo). Vyhněte se
negativním popisům jako ,,tam tě naučí poslouchat", ,,tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod.

r ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ

Přiodchodu někam z domova mu 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 cítízrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOST| ZVLAŠTĚ V HYGlENĚ, OBLÉKÁNÍ A JÍDLE

Nebude zažívatšpatné pocityspojené stím, že bude jediné, které se neumíobléknout nebo sidojít na záchod.

o DEJTE DíTĚTI NAJEvo, žE RozUMírr lrno pŘípADNÝM oBAvÁM z NÁsTupu Do šKoLKy

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne, Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě do školky chodit rádo, musík nímít
kladný vztah. Z tohoto důvodu nikdv školkou dítěti newhrožuite (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) -
vyhněte se vrihrůžkám typu: když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.

o PoKUD BUDE DÍTĚ PLAKAT, BUĎTE pŘívĚrtví, ALE RoZHoDNí.

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

o DEJTE oírĚrt ruĚco oŮvĚnruÉHo s sEBoU.

Plyšák, hračka, šátek

. PLŇTE sVÉ sLlBY

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

r PLATI žr zgRvtr sE sVÉ úzrosrt ZNAMENÁ zBAVlT oÍrĚ lEHo úzrosrt.

Udělejte si jasno, v tom, jak prožíváte nastalou situaci vy. Děti dokáží velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů, Pokud máte strach
z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčené o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotí nástup dítěte do
školky. Případně se dohodněte, že do školky bude dítě vodit ten, který s tím má menšíproblém,

o ZA PoBYT VE ŠKoLcE NESL|BUJTE oírĚrt oovĚNY PŘEDEM,
a

o DoMLUWE sE NA MoŽNosTEcH ADAPTACE VAŠEHo DíTĚTE. ADAPTAC| pŘtzpŮsoguJEME PoTŘEsÁí\4 oírĚrr.

S dítětem jste první den chvilku společně ve třídě, další dny dítě zůstane jen na krátkou dobu, ideální by bylo, kdyby jste si mohli vzít
týden dovolenou, abyste mohli pružně reagovat na postupnou adaptaci dítěte.



INFORMACE K PROVOZU MŠ:

. Provoz školy od 6.00 do 16.30h

. příchod do školky od 6.00 do 8.00 - pozdější příchod domluvit s p. učitelkami

. první den příchod v 8.00 - krátký pobyt pouze na seznámení s prostředím za

přítomnosti 1 z rodičů, postupná adaptace po domluvě s paní učitelkami

. budova uzamčena v době od 9-12h (blokace karet-bezpečnostní důvody)

. omlouvání dětí - ráno do 8.00 - telefonicky, SMS (telefony učitelek)

. předškoláci - povinná školní docházka viz. ,,Školn ířád" - povinnost omluvit dítě každý

den absence - telefonicky, SMS, osobně

. zamykat vrátka na petlici při odchodu a příchodu-nenechávat děti petlici otvírat při

odchodu/příchodu s Vámi

oĚrl uruí v ruš ruír:

(se světlou podrážkou - černé dělají šmouhy na linu)

(spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)

(tepláková nebo šusťáková souprava, může se ušpinit...)

(na dně podepsaný lihov,ým fixem)


