
1.září v mateřské škole 

Mateřská škola je otevřena od 6:00 – 16:00 hodin. Rodič se hlásí zvonkem u vstupních dveří 
do své třídy. Seznamy dětí jsou vyvěšeny na vstupních dveřích. Při příchodu a vstupu do 
MŠ mají všichni rodiče roušky, a to po celou dobu pobytu a pohybu v mateřské škole. 

Do MŠ je zakázán vstup osobám s příznaky infekce dýchacích cest, včetně dětí. Pedagog, 
který děti přebírá, má po celou dobu komunikace ochranný štít. Samotné uvedení dítěte 
do třídy omezte na co nejkratší dobu. Veškeré osobní informace a požadavky vyřizujte 

e-mailem či telefonicky. 

Ve třídě roušky děti ani pedagogové nemají. 

Odpolední rozcházení dětí probíhá v čase od 15:00 – 16:00. Platí stejné nařízení jako při 
ranním scházení. Rodič se hlásí zvonkem na svou třídu u vstupních dveří MŠ. Opět je 
nutné mít ochrannou roušku. Pokud si s učitelkou dohodnete první dny kratší dobu 

pobytu dítěte v MŠ, nahlaste tuto skutečnost předem (ráno). 

Poprvé v mateřské škole… 

Pro dítě je začátek docházky do MŠ velkou změnou, která přináší spoustu zážitků i pocitů. 
Každé dítě reaguje na novou situaci trochu jinak. Bude se přizpůsobovat dosud nezvyklému 

režimu, požadavkům a učit se komunikovat s „novou autoritou“ – paní učitelkou, ale i s 
vrstevníky. Letošní školní rok je mimořádný ve svých opatřeních, která nám doba přinesla. 
Mimo tato opatření, která jsou pro všechny rodiče, pedagogy i děti nová a nutná, nám 

dovolte pár informací k usnadnění vašeho dítěte při vstupu do mateřské školy. 

Jak usnadnit vstup dítěti do MŠ: 

Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ. Přibalte mu „mazlíčka“, oblíbenou hračku. 
Používejte stejné rituály. Voďte dítě do MŠ vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud 

možno ve stejnou hodinu. 
Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte – zbytečně tím nestresujte sebe i své dítě. 

Buďte citliví a trpěliví. 
Vyprávějte si s dítětem o zážitcích i prožitcích z MŠ. 

Ujistěte své dítě, že je do MŠ neodkládáte. 
Řekněte mu, že jej máte rádi. Neříkejte dítěti, že s ním nechcete být doma. Vysvětlete, že 

každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě mateřskou školu. Komunikujte s učitelkou. Své 
dítě za zvládnutý pobyt v MŠ pochvalte. Pozitivně je motivujte. 

Neříkejte dítěti, že tak dlouho bez maminky muselo být strašné. Naopak, připomeňte pěkné 
zážitky, zahrajte hru, kterou se v MŠ naučilo. 

Domluvte si se svým dítětem, v kolik hodin ho vyzvednete a ukažte mu, že se těšíte na 
shledání s ním. 

 
Co byste neměli dělat! 

Nenechte se obměkčit – buďte důslední. 



Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do MŠ, nenechte se přemluvit a trvejte na svém 
rozhodnutí. 

Nestrašte své dítě mateřskou školou. 
Za problémy s přivykáním je netrestejte. 

Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. 
Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. 

Neopakujte dítěti dokola, že má být hodné. 
 


