
INFORMACE PRO RODIČE 

MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín 

 

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,15h, lze domluvit s učitelkou ve 

třídě individuální potřebu rodiny. (výjimečně, né stabilně). 

2. Zákonní zástupci předávají dítě učitelce ve třídě. 

3. Dítě vyzvedávají z MŠ zákonní zástupci nebo písemně pověřené 

osoby. 

4. Do MŠ patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se 

známkami nemoci v zájmu ostatních dětí. 

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni 

neprodleně tuto skutečnost nahlásit. 

6. Rodiče jsou povinni nahlásit jakékoli změny – osobní data dítěte, 

změna telefonního čísla, pojišťovny,… 

7. Rodiče jsou povinni nahlásit nepřítomnost dítěte v mateřské škole, 

možno telefonicky – každá třída má své telefonní číslo. 

8. Rodiče jsou povinni včas uhradit stravné i příspěvek na vzdělávání. 

9. Rodiče mají právo na informace o dítěti. 

10. Rodiče mají právo kdykoli přijít do MŠ a účastnit se vzdělávacích 

aktivit. 

11. Rodiče mají právo na informace o dění v MŠ – na nástěnkách 

v šatnách, na www stránkách. 

12. Rodiče si mohou domluvit konzultaci s učitelkou i ředitelkou školy, 

která se týká dítěte i dění v MŠ. 

13. Učitelka zodpovídá za dítě od doby převzetí od zákonných zástupců 

do doby předání zpět rodičům nebo jimi pověřené osobě – pověřenou 

osobu zapíší rodiče při nástupu dítěte do MŠ do evidenčního listu. 

14. Tyto informace budou předány zákonným zástupcům při přijímání 

přihlášek dítěte do mateřské školy. 

 



Vaše dítě potřebuje: 

 Přezůvky – né nazouváky (pevná pata) 

 Taška nebo baťůžek do skříňky 

 Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky,…) 

 Všechny věci podepsané 

 Papírové kapesníky do třídy (nejlépe v krabičce) 

 Seznámit dítě s tím, co si má obléci na vycházku, zahradu 

 Na spaní pyžamo – opatřené poutkem k zavěšení a podpisem 

 Pro pitný režim – hrníček (nejlépe plastový) 

 Aby se dítě cítilo dobře, potřebuje takové sliby, které jsou splnitelné 

 

Vašemu dítěti před nástupem do MŠ moc pomůže, když: 

 Přestane pít z láhve, bude pít z hrnečku s ouškem 

 Nebude používat dudlík (ani na spaní) 

 Bude včas používat WC 

 Bude samostatně jíst lžičkou 

 Bude jíst rohlík i chléb s kůrkou 

 Bude jíst ovoce se slupkou (dělené na části) 

 Oběd se bude skládat z polévky a hlavního chodu 

 Bude vědět, že kalhoty se oblékají na nohy, tričko přes hlavu 

 Ujde po svých nožičkách kratší vzdálenost 

 Budete po něm vyžadovat důsledné splnění malých úkolů 


