MILÁ MAMINKO,
MILÝ TATÍNKU,

VÍTÁME VÁS I VAŠE DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Náš cíl je společný – výchova zdravého a spokojeného dítěte. Abychom toho
cíle dosáhli, neobejdeme se bez Vaší spolupráce.
PRVNÍ DNY A TÝDNY
znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho
dosavadním životě. Každé dítě se nepřizpůsobí této změně stejně. Některé
děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou
v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jí, jsou brzy unavené a snáze
onemocní. Velmi však záleží na klidném jednání rodičů, i na tom, jak
přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se
vzájemně doplňovaly. V mateřské škole se předpokládá větší samostatnost
dítěte při jídle, při mytí i při oblékání. Oblečení dítěte je třeba přizpůsobit
všem potřebám denního programu.
DÍTĚ POTŘEBUJE
papučky na přezutí, oblečení pro hry, cvičky do tělocvičny, pyžamo
k odpolednímu odpočinku, teplákovou soupravu pro pobyt venku, náhradní
punčocháče, kalhotky a hrníček na čaj.

NEŽ VAŠE DÍTĚ NASTOUPÍ DO MŠ
by mělo umět obout si papučky, natáhnout si připravené punčocháče nebo
kalhoty, jíst samostatně lžící, sníst krajíc chleba nebo rohlík.
KAŽDÉ RÁNO
doprovázejte dítě až do mateřské školy. Nakažlivé nemoci se šíří v dětském
kolektivu rychle, proto se snažíme každé dítě podezřelé z nákazy, vyloučit
ze styku s ostatními dětmi. Informujte proto ráno učitelku o chování dítěte
doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, řídká stolice,
zvýšená teplota, vyrážka). O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat,
projeví-li se příznaky onemocnění během dne, musí si rodiče v co nejkratší
době dítě z MŠ vyzvednout.
DOSTATEK ČASU K ZOTAVENÍ
dítěte po nemoci, je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího
zdravého života. Nedávejte dítě do mateřské školy předčasně. Někdy kvůli
1 nebo 2 dnům zameškáte v práci později mnohem delší dobu, nehledě na
poškození dítěte dalším onemocněním.
DOSTATEK ČASU PRO DÍTĚ
je to nejdražší, co mu můžete poskytnout. Neprodlužujte proto zbytečně
pobyt dítěte v mateřské škole, která mu při nejlepší péči nemůže nahradit
citový vztah k rodičům. MŠ je jen doplňkem výchovné péče rodiny.
NAJDĚTE SI ČAS
i pro dohodu s námi o společném postupu při výchově dítěte, všímejte si
vyvěšeného jídelníčku, abyste mohli vhodně doplnit večeři. Nebojte se
otevřeně projevit pracovnicím MŠ všechny své pochyby, přání nebo
stížnosti. Většině potíží se dá předejít vzájemnou domluvou. Řekli jsme si
na začátku, že náš cíl je společný. Společná by měla být i naše cesta
k němu.

Na Vaše dítě i na dobrou spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci MŠ.

