Poprvé do mateřské školy
Vážení rodiče, každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho „školní“ ulehčit
a pozorně si přečtěte následující informace.
Co dítě do MŠ potřebuje: pytel na ramínku na své věci, bačkory, pyžamo nebo noční košilku
(pro děti, které budou odpočívat), náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko
(dostatečné množství v igelitové tašce), jedny tepláčky (kraťasy nebo legíny) do třídy a jedny
na pobyt venku. V pytli nechte vždy oblečení, ve kterém děti do školky přišly a budou v něm
i odcházet, v horní přihrádce v šatně oblečení na pobyt venku.
Všechny věci musí mít děti podepsané!!!
Dávejte svým dětem do školky pohodlné oblečení (např.: tričko + tepláky, kraťasy, legíny,
apod.), pokrývku hlavy dle počasí, v zimním období rukavičky u menších dětí upevněné
k bundě, dále vhodnou a pohodlnou obuv (do školky jsou nejvhodnější bačkory či zdravotní
sandály s pevnou patou, zcela nepřípustné jsou pantofle!!!). Nedávejte dětem kalhoty
se zapínáním na ramenou a vzadu, šle, těsné oblečení. Děti by měly mít dostatek
náhradního oblečení v případě „nehody“ (například polití čajem). Oblečení a obuv vždy
obměňujte dle počasí (holínky do deště apod.).
Pro usnadnění pobytu v mateřské škole se zaměřte zejména na hygienické a pracovní návyky
svého dítěte: udržování osobní čistoty (splachování WC a používání toaletního papíru), dítě
by mělo jíst samostatně lžící a pít z hrnečku, nepoužívat dudlík, umývat se a utírat ruce, samo
si oblékat části oděvu, používat kapesník, nazout si boty i bačkory.
Učte dítě rovněž poznat své věci a uložit si je na své místo.
Pro usnadnění adaptačního období nechte občas své dítě hlídat i jinou osobou, snadněji si
tak bude zvykat v MŠ na odloučení.
Pytel
Ušitý tak, aby nepadal z ramínka. Dostatečně velký a hluboký, ale aby děti dosáhly na dno.
Obsah pytle:
• Igelitová taška s náhradním oblečením.
• Oblečení, které mají děti na odchod domů.
• Pláštěnka, šusťáková bunda.
Do MŠ budou ráno přijímány pouze děti, které nebudou mít zřetelné příznaky
onemocnění:
Zvýšená teplota, řídká sekrece z nosu, dráždivý kašel, bolest v krku, bolest uší, bolesti břicha,
nápadná skleslost, mrzutost apod.

Přejeme Vám, aby se Vašemu dítěti v mateřské škole líbilo.

