
Podrobné informace pro rodiče před nástupem  
do MŠ Světýlko 

 

Co budete dítě  potřebovat: 

 bačkory (pantofle jsou nevhodné) 

 náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větší děti se mohou např. polít) 

 oblečení do třídy a na pobyt venku – uniformu  

 v zimě rukavice přidělané na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě) 

 zubní kartáček a pastu 

 staré tričko na výtvarnou činnost 

 školní uniformu, řádně podepsaná, nebo označená ( možnost zakoupení ve školce) 
 

Prosím všechny věci podepisujte!! 
 

Co by dítě mělo umět: 

 obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka) 

 poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané) 

 oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, 
nemusí v tom být 100 %, ale mělo by se snažit) 

 vydržet sedět při jídle u stolu 

 jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik) 

 samo se najíst lžící 

 pít ze skleničky 

 umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat pákovou baterii 

 používat záchod - včas si dojít  (pleny jsou nepřípustné) 

 používat kapesník, vysmrkat se 

 zvládat chůzi po schodech 
 
Na všem budeme společně s dětmi dále pracovat, děti v tom nemusí být 100%, důležité 
však je, aby byly již doma vedeny k samostatnosti a aby se snažily. 
 

Platby  

  školné na začátku měsíce, stravné a školní uniformy zpětně dle skutečného čerpání 
všechny platby inkasem15. dne v měsíci 

 výlety, divadla a jiné akce školky je možné platit hotově paní učitelce 
      budeme snažit dát vědět měsíc předem (v závislosti na organizaci dané akce) 

 
školní rok: 

 školka nebude v provozu dny, které jsou státními svátky, vánoční prázdniny a Velký 
pátek  

 V době podzimních a jarních prázdnin bude provoz zajištěn dle zájmu rodičů. 

 prázdninový provoz během letních prázdnin je vždy v srpnu 3 týdny před zahájením 
nového školního roku 

 
stravování 

 snažíme se o to, aby děti byly stravovány vyváženou stravou 

 každý podnět, dobrý nápad ohledně stravování je vítán 
 
 

tutoriální setkání (pravidelné individuální konzultace o vašich dětech) 

 každá rodina má svého tutora, který ji v září kontaktuje 

 pravidelná setkání proběhnou 3 x během roku, dle zájmu rodičů a na základě dohody 
s tutorem jich může být i více 

 
 


