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Instrukce a doporučení pro zákonné zástupce dětí MŠ 

 
Povinnosti zákonných zástupců: 

 pro správné vedení evidenčního listu dítěte hlásit všechny změny – bydliště, telefonních 

čísel, zdravotního stavu (např. alergie vč. písemného potvrzení lékaře) apod. 

 potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu dítěte po delší nemoci (14 dní a více) 

 výskyt infekční nemoci v rodině 

 absenci dítěte trvající 14 dní a více omluvit písemně 

 předání dítěte do MŠ osobně učitelce ve třídě a včas – nejpozději do 7.50 hodin 

(pozdější, příchod je akceptován pouze po předchozí domluvě zákonných zástupců 

s učitelkou) 

 platit předem a včas úplatu za MŠ a stravné tzn, do 15. dne v měsíci. Děti s celodenní 

docházkou platí  900,-- Kč. 

 
Doporučení: 

 v případě vady řeči dítěte, co nejdříve navštívit logopeda. Po konzultaci s učitelkou dítěte 

využít některou logopedických poraden v okolí (nutno předem objednat): 

 Mariánské Lázně – MUDr. Marešová, tel. 354 625 837 

 Planá - MUDr. Michalíčková , tel. 374 718 183 

 Tachov - tel. 374 718 281 

 Boru - tel. 374 704 141 

 
Doporučené vybavení pro děti: 

 bačkory (ne pantofle) 

 oblečení do třídy 

 oblečení pro pobyt venku 

 pláštěnku 

 gumovky 

 kapesník (i v bundě) 

 pyžamo 

 zástěrku či triko na malování 

Veškeré věci, obuv a oblečení (i punčocháče) prosím dětem podepište. Pokud je to možné, 

dávejte raději dětem starší oblečení, pouze na kulturní akce je oblečte vhodným a přiměřeným 

způsobem.  

Nedávejte dětem do mateřské školy cenné hračky a šperky, nezodpovídáme za ně, stejně jako 

za předměty ponechané před budovou např. kola, boby apod. 

 
Spolupracujeme se zákonnými zástupci: 

 při výchově dětí 

 při akcích 

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání „Hrajeme si a poznáváme svět", jehož motto zní: "Hra je cestou za poznáním světa". 

 

 

 



Učitelky ve třídách pracují podle Třídních vzdělávacích programů. Ty jsou rozpracovány do 

 integrovaných bloků s různými tématy a týdenními projekty, postavenými na tvořivosti, 

nápaditosti, fantazii a odbornosti učitelek. Celému kolektivu jde o uspokojení potřeb a zájmů 

dětí, rozvoj jejich osobnosti a přípravu na přechod do základní školy. Celým výchovným 

procesem prolíná ekologická výchova. 

 

Dětem nabízíme: 

 estetické prostředí 

 hrací koutky 

 vhodné a funkční hračky 

 práci u interaktivní tabule s přiměřenými výukovými programy 

 množství netradičních pomůcek při výchovně vzdělávací činnosti a rozvoji řeči 

 projektové získávání vědomostí, což umožňuje dětem prakticky poznat určité téma ,v 

činnostech a preferovat prožitek před poučením 

 individuální plány osobnostního rozvoje pro děti s odkladem školní docházky či postižené 

 rozvoj talentů 

 kvalitní program, který je inspirací k tvořivosti a touze po objevování světa s důrazem na 

ekologickou, estetickou, pohybovou a citovou výchovu, rozvoj komunikačních dovedností 

a grafomotoriku 

 bohaté kulturní a sportovní využití 

 pravidelnou návštěvu předškolních dětí v 1. třídě ZŠ, tzv."Ranní kruh"  

 předplavecký výcvik 

 lyžařskou školu  

 
Zákonným zástupcům nabízíme: 

 jistotu výchovy dětí zkušenými a kvalifikovanými učitelkami v podnětném prostředí 

 stravování dětí dle zásad zdravé a vyvážené výživy s množstvím ovoce a zeleniny 

 ekvivalentní pitný režim 

 možnost přítomnosti v MŠ dle jejich zájmu - v době adaptace, při výchovně vzdělávací 

činnosti, při společných akcích s dětmi 

 veřejnosti otevřené podnětné prostředí 

 návštěvy zařízení s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ pravidelně v rámci adaptace na 

školku – seznámení se s prostředím, pracovnicemi, kolektivem dětí 

 možnost objednání fotodokumentace, zapůjčení knih 

 konzultační dny s učitelkami po dohodě s vedoucí učitelkou 

 citlivé a profesionální řešení problémů i radostí kdykoliv, podle individuální potřeby 

 možnost podílet se na chodu MŠ jakoukoliv smysluplnou formou 

 konzultace jakékoliv připomínky, stížnosti, či pochvaly s vedoucí učitelkou MŠ 

 otevřenost ke spolupráci s rodiči a prarodiči, akceptaci dobrých nápadů či iniciativy pro 

zpestření činnosti i spolupráce a zkvalitnění vztahů. 

 

 
 Dana Müllerová 
vedoucí učitelka MŠ  

 


