
RADY RODIČŮM : 
Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho „školní“ ulehčit. 
Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do mateřské školy, dodržujte už nyní doma pravidelný denní 
režim a přizpůsobujte jej režimu v MŠ . 
 

Jak dítě připravit na vstup do MŠ: 
Zaměřte se na hygienické návyky * dítě udržuje osobní čistotu, zvyká si splachovat toaletu a použít 
toaletní papír * samostatně se nají lžící, pije z hrníčku * učí se umývat a otřít ruce po použití toalety a 
po jídle i ústa * používá kapesník, umí se vysmrkat * 
Zaměřte se na pracovní návyky *samo si obléká jednoduché části oděvu * umí si nazout boty * 
uklízet po sobě hračky na své místo * zvykáme děti poznat si své věci a uložit je, poskládat oblečení * 
 

Co děti potřebují do MŠ: 

 Papuče do třídy, pohodlné oblečení na hraní  

 Pyžamko s přišitým poutkem na zavěšení, polštářek na spaní 

 Náhradní spodní kalhotky, punčocháče 

 Teplákovou soupravu a tenisky pro hry na zahradě 

 Pokrývku hlavy- kšiltovka, šátek- ochrana před sluncem 

 Pláštěnku pro případ deště 

 Kapesníky 

 Hrníček na pití – pitný režim 
 

Všechny věci dětem označte, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. 

V šatnách dětí jsou nástěnky s informacemi pro rodiče, doporučujeme Vám, abyste je při 

nástupu i během školního roku sledovali. 

Důležité informace:  
Za pobyt dítěte v naší mateřské škole platí rodiče měsíčně  * školné – 420,-Kč  (výše se řídí 
zvláštním předpisem) a měsíc předem stravné  * platit můžete z účtu nebo v hotovosti. 
Při nedodržení platby, může být vaše dítě z MŠ VYLOUČENO , Školský  zákon  561, paragraf 35, 
odstavec – d. 
 

Při nepřítomnosti dítěte ve škole, je třeba dítě předem odhlásit ze stravy: 
* den předem- odhlašovacími lístky, které jsou v šatně dětí a vhozením do schránky na  
 dveřích od zahrady *telefonicky: 518614163  nebo na webové stránky- aktivace v kanceláři ŠJ 

  - www.strava.cz  a to vždy do 20.00 hod. 
*při náhlém onemocnění – v ten den ráno, u vedoucí stravování, paní Prachařové, 
  - vždy do 7.15hod. * na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. 
První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možnost vyzvednutí stravy do nosiče ve výdejním 
místě ZŠ v 11.15 hod. 
 

A také jej omluvit paní učitelce ve třídě  * osobně  * telefonicky:  na číslo-  515284806 
nebo  773049933 – zástupce ředitele pro  MŠ  Bc. Zdenka  Horáková 

* další informace najdete také na našich webových stránkách – www.zsdrjoklikakyjov.cz 
 

Přejeme Vám, aby se Vašemu dítěti v naší MŠ líbilo. 

                                                                                                                  Kolektiv MŠ Dr. Joklíka Kyjov 

http://www.strava.cz/
http://www.zsdrjoklikakyjov.cz/


 


