
 
 

 

číslo účtu: 179 993 881 / 0300   

var. symbol: MŠ Kollárova: 301 

 MŠ Gemerská: 306 

spec.symbol: 
 

(registrační číslo dítěte 
obdržíte při zápisu)  

pětimístné č.   18… 

   

zpráva pro 
příjemce: školné  

                             

 

e-mail: ms.gemerska@seznam.cz 

 mskollarova@seznam.cz 

web: www.msgemerska.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz: celodenní 6.15 - 16.00 h 

Kontakty   

telefon: 
MŠ Gemerská I 

(Broučci, Mravenci, Včelky) 58 534 1360 

telefon: 
MŠ Gemerská II 

(Motýlci, Cvrčci) 58 534 2445 

 
MŠ Kollárova 

(Čmeláčci, Berušky) 58 534 2132 

jídelna: ŠJ Studentů 91, Litovel 58 534 1484 

   

  

   

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nástup do MŠ 

 
     1) Je vhodné postupně prodlužovat dobu setrvání dítěte ve školce. Jen malé 

procento dětí vše zvládne bez slzičky, tak se proti nim obrňte a důvěřujte učitelce. 
Slzičky většinou netrvají déle než pět minut a pak si dítě jde hledat lepší zábavu.  
    2) Zvykejte dítě na odloučení. S jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že 

se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Při přetrvávajících 
potížích zkuste pověřit přiváděním dítěte do MŠ např. prarodiče. Dítě se s nimi snadněji 
rozloučí. 
     3) Pokud chcete, aby dítě spalo, učiňte tak po domluvě s učitelkou, a je-li to možné, 

čtrnáct dní choďte jen na dopoledne, aby to pro dítě nebyl moc velký skok (ale 
rozhodněte se sami, co je pro Vaše dítě nejvhodnější). 
     4) Po dobu adaptace může mít dítě s sebou něco důvěrného. Vhodný je „plyšák“ 

(může s ním i spinkat). Drobné hračky NE.  
     5) První tři měsíce jsou více či méně seznamovací - dítě si zvyká na režim, nové 

kamarády i prostředí, vstřebává pravidla. Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné 
obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a 
nachází své místo v kolektivu. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas. 
     6) Mohou přetrvávat potíže typu - "já tam dneska nechci". Většinou to je jen 

zkouška nervů rodičů, dítě dobře ví, jak na Vás, snaží se Vás obměkčit. 
Tady je důležité nepovolit. Jakmile jednou ustoupíte, bude to zkoušet i nadále. To se 
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může vyskytnout, i pokud je dítě po nemoci. Zvykne si na svůj starý režim a bude opět 
chvilku trvat, než se aklimatizuje na školku.  
     7) Pokud má Vaše dítě nějaká omezení (zdravotní problémy, alergie, …), 

obeznamte s tím učitelky. Čím více o dítěti vědí, tím lépe. Také děkujeme za Vaši 
ohleduplnost vůči ostatním dětem, že k nám nevodíte Vaše dítě nemocné. Dítě 
s kašlem, rýmou, zvýšenou teplotou, zánětem spojivek aj. opravdu do kolektivu, 
kde se onemocnění rychle šíří, NEPATŘÍ. Do MŠ patří jen zdravé děti. 
     8) O školce doma mluvte hezky (co se tam dělá, jaké to tam je). Vyhněte se 

negativním popisům (nestrašte s ní dítě, neznechucujte mu ji) - "ve školce to budeš 
muset dělat, počkej, paní učitelka tě naučí, děti se ti budou smát apod.". Tím si může 
dítě vytvořit přirozený odpor, který je pak těžké překonat. 
     9) Neslibujte dítěti odměny předem za pobyt ve školce. Dítě může mít stres, že je 

bez rodičů, zvyká si na nové prostředí a ještě bude mít strach, že selže a odměnu pak 
nedostane. Za úspěšný den ve školce dítě chvalte, může dostat i malou drobnost, ale 
materiální odměny by se neměly stát pravidlem, pak by je dítě chtělo každý den. Plňte 
své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste opravdu přijít. 
    10) Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní. Nejdůležitější je, abyste 

se s dítětem rozloučili HNED v šatně. Prodlužování loučení máváním ze všech stran MŠ 
dítěti odloučení neusnadní.  
     

Co by dítě mělo umět: 

  obouvat a zouvat papučky (ne nazouváky) a boty (s tkaničkami u bot pomůžeme)  

  poznat si své oblečení (vše dítěti podepište - možnost záměny) 

  oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky  
    (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit) 

  vydržet sedět při jídle u stolu (návyk již z domova) 

  jíst ovoce a zeleninu (pokud dítě nemá lékařem potvrzenou alergii) 

  samo se najíst lžící 

  pít ze skleničky 

  umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek  

  používat záchod – NESMÍ SE POČŮRÁVAT A POKAKÁVAT, včas si dojít, utírat si      
   zadeček (pleny jsou nepřípustné), trénujte chodit na WC místo nočníku 

  používat kapesník, vysmrkat se 

  zvládat chůzi po schodech 
 

  Nezapomeňte, že od zápisu do nástupu do školky je JEŠTĚ TROCHU času. Netrapte 
se, že dítě ještě všechno neumí. Rozhodně z toho nebude zkoušené, ale trpělivě a 
pomaloučku nacvičujte to, co je třeba. 
 

  Dítě voďte do MŠ včas, aby mělo prostor pro vlastní zájmy a hru 6.15 – 8.15h.  
V 8.15h se MŠ uzamyká. Pro vyzvednutí dítěte po obědě se MŠ odemyká na dobu         
12 – 12.30h.      
            
                  
Co bude dítě do mateřské školy potřebovat? 
● papuče s pevnou patou (pantofle nebo tzv.crocs NE, zapínací a zavazovací  

   papuče nejsou vhodné, hrajeme „zouvací hry“, suché zipy časem nedrží) 
● NUTNĚ TRVALE VE SKŘÍŇCE náhradní spodní prádlo a převlečení (děti se mohou u      

   jídla nebo při umývání zamokřit, při malování umazat…)   

● ROZLIŠUJTE 1. oblečení do třídy (kalhoty, tepláky, sukénky aj., samotné  
   punčocháče nejsou vhodné), 2. oblečení a vhodná pevná obuv na pobyt venku (jiné  

   než do třídy, děti sportují, počítejte s tím, že se i venku zašpiní, umažou…)  
● pyžamo (1x 14 dní přinesete čisté) 
● 1 ks zubní pasty a zubní kartáček (obměňujte dle opotřebení) - 3-5 leté děti NE 
● 20 ks balíčků papírových kapesníků (nebo 2x tahací kapesníčky v krabičce) 
● ÚZKÝ 2 dl PLASTOVÝ kelímek na pití BEZ OUŠKA a podepsaný nesmazatelným  
   fixem (opravdu úzký, aby se 25 ks vešlo na podnos), NEVHODNÉ VRACÍME 

Pro náhlé případy potřebujeme Váš telefon i náhradní kontakt. Dále podepíšete 
seznámení s vnitřními řády MŠ a budete se řídit jejich ustanoveními. MŠ zpracovává 
údaje o dítěti a jeho zákonných zástupcích dle zákona. Příp. další údaje jen na základě 
písemného souhlasu zákonných zástupců.  
 
 

Platby  

(informujte se o stanovené výši úplaty vždy v červnu před zahájením školního roku): 

  školné se platí měsíčně složenkou nebo z účtu vždy do 15. dne příslušného   
    měsíce, do 20. dne pak v MŠ předložíte ústřižek (nebo za ¼ roku výpis z účtu) 

●  u platby zadejte VS dané školky (viz zadní strana brožurky) a SS = 5 místné     
    registrační číslo dítěte (pod tím číslem bylo dítě do MŠ přijato) 
●  odchylky v úplatě – najdete ve Směrnice pro stanovení úplaty na daný školní rok 
     

 

Stravné 

● rodiče si stravu pro dítě přihlašují i odhlašují sami ve Školní jídelně Studentů  

  (denně do 13h) a uvedou, kterou část MŠ dítě navštěvuje (Gem I, Gem II či MŠ 
   Kollárova), rozpis bývá vyvěšen v MŠ ve 2. pol. měsíce srpna 
● nárok na stravu po dobu nemoci dítěte je POUZE v 1. den nepřítomnosti,                  

  (při pokračující nepřítomnosti nárok na neodhlášenou stravu od 2. dne zaniká) 
● výdej stravy upravuje Vnitřní řád ŠJ – výdejny MŠ (šatny, web) 
● respektujeme dětské alergie potvrzené lékařem  
● 8.45h – přesnídávka, 11.30h – oběd, 14.30h - svačinka 
 
Přejeme Vám mnoho zdaru při zvládání adaptace dítěte a spokojenosti se školkou, 
dětem mnoho krásných zážitků, nových přátelství a pěkné vzpomínky. 
 
Budeme se snažit, aby každý den strávený v mateřské škole byl pro dítě 
radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. 

 
     Za oddělení Broučků, Mravenců, Včelek, Motýlků a Cvrčků na MŠ Gemerská              
a za oddělení Berušek a Čmeláčků na MŠ Kollárova 
                                                   
                                                se na Vaše děti těší 
 
                                                ředitelka školy Irena Blektová                                                                                                                                                               
                                                a kolektiv pracovnic MŠ Gemerská a MŠ Kollárova  


