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Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy

Vaše dítě k nám přichózí z úzkého kruhu rodiny, který tvoří rodiče, prarodiČe a dalŠÍ osoby, které s

ldskou pečujete o dítě, Brzy přijde Vaše dítě do kolektlvu svých vrstevnÍkŮ, kde se poprvé setkó se

společenstvím lidí bez svých nejbližších. Tento přechod je pro dÍtě velmi núroČný nejen Po stránce

psychické, ale i fyzické, protože bude muset zv!ádnout spoustu věcÍ samostatně, bez maminkY a svých

nejbližších. Aby tento přechod byl pozvolný a nenóročný - nastupujÍ děti do MŠ na tzv. adaptaČní dobu

(do oběda),

pro všech až 25 dětí na třídě je k dispozici část dne pouze jedna uČitelka, která peČuje o děti a nemŮŽe

plně zajistit to, co obstaróvá maminka pro své jediné dítě, Vaše dítě přichází do kolektivu vrstevníkŮ,

kde by mělo zvládat základní návyky a dovednosti (hygienické, spoleČenské, kulturnÍ).

Pro usnadnění pobytu v kolektlvu v naší uŠ Je dobré, aby Vaše dítě umělo:

./ samostatně používat wc (použít toaletní papír, splóchnout)

,/ samostatně se umývat - pustit vodu, použít mýdlo, utírat se do svého ručníku

,/ samostatně používat kapesník

,/ s malou dopomocí se oblékat a svlékat, nazouvat a vyzouvat obuv

,/ držet lžíci, sqmostatně jíst, umět si po sobě uklidit, při jídle sedět u stolu

,/ umět pít z hrnečku a skleničku

./ umět si uklidit za sebou hračky, osobnívěci atp,

,/ společenské chovóní: umět požádat o pomoc - poprosit, poděkovat, umět pozdravit při

příchodu a odchodu

./ znát své jméno a příjmení

,/ umět si říci, co potřebuje

,/ respektovat pokyny dospělého

,/ ujít kratšívzdálenost během pobytu venku

,/ ovlódat zókladní providla, co se smí q co se nesmí mezi dětmi - neubližovat si

Věřte, že čím více toho Vaše dítě zvládá, tím snazší bude mít pobyt v MŠ. Samozřejmě jsme tady i my

dospě!í, kteří vyjdeme vstříc Vašemu dítětl a v případě potřeby mu pomŮžeme. Nemějte obovy, Že

bychom Vqše dítě nechalibez povšimnutí.

Čim aite vybavit:

,/ papuče (pevnó obuv, upevněnó k patě), hrací kalhoty nebo děvčata zástěrky, legíny

,/ Nóhradní oblečení - (spodní kalhotky, slipy, punčochdče, tričko, případně kalhoty nebo
teplóky), Toto oblečení budou mít děti k dispozici ve svých kapsářích na svém místě v šatně pro
případ potřeby (např, promočení na vychózce, při nenadólém pomočení, polití, umývání atp,),

takových situacíbývá ve školce mnoho.
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r' starší oblečení i obuv na zahradu (na pobyt venku) - oblečení, které mó dítě do ťřídy,nedáváme dětem z hYgienických awiad ;r;;;;;;,'-protože by pak bylo zbytek dne v Mš vtomto špinavém obtečení např. od písku, UUti, lÁri' '
r' Pokrývku hlavy na pobyt venku

r' Pyžamo

r' Hrníčet<, neJtépe umělohmotný na pítný režim
r' zpočótku si může vaše dítě přinést do Mš svou plyšovou hračku - na spaní

prosíme vós, rodiče, označte (podepište) všechny osobní věci svých dětí. Mnohévěci jsou stejné, děti si je nepoznají, při přivádění a odvádění se střídá vícerodinných PřísluŠníkŮ, kteří mnohdy neví, co mó dnes jejich svěřenec oblečené,

Uspořádání věcí v šatně:

r' Každé dítě má přidělenou značku v šatnovém boxu
r' V hornípřihrádce ukládejte věciz domova
r' Do kaPsářŮ na věŠáČku dejte věci na zahradu (na pobyt venku) - tepláky, mikinu, tričko,kraťasy, ponožky....

r' Oblečenído třídy a papuče uložte do přihrádky pod kapsář
r' Do spodní přihrádky ukládejte jen boty a obuv na zahradu lll
{ Náhradní oblečení §podní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko,

igelitové tašky pověsit na háček vzadní straně boxu!ll přibalte
znečištěné věci.

Uspořádání třídy, herny, šatny:

Třídu tvoří dvě velké průchozí místnosti. ke každé třídě náleží zrekonstruované sociáln í zázemí_ wc,umývárna, sPrchový kout. V umývárně má každé svojiznačku, kde sivěšíručník, hřeben a kelímek,
Třída je vYbavena barevnými kulatými stoly a židličkami, vhodným nábytkem. Vše je přizpůsobeno věkua výšce dětí, ve třídě se dětem třikrát denně podává školní strava. Na vozíčku má dítě během celéhodne kdisPozici svŮj hrníČek pro zajiŠtění pitného režimu. Ve třídě nechybí zázemípro prováděnívýtvarných, pracovních a různých tuóřiuY.t, aktivit.

Herna je vybavena novým kobercem, hracími koutky s dostatečným množstvím hraček určeným kespontánním Činnostem dětí. Herna také slouží k výchovně vzděiávací práci s dětmi. probíhají zdetělovýchovné chvilkY, hudební, jazykové, literární a rozumové činnosti, které komplexně rozvíjíosobnost dÍtěte, Po obědě slouŽÍ heina k odpočinku. Každé dítě má dle své značky přiděleno lehátko,PYŽamko sivěŠÍna háČek na stojanu. Výzdoba je volena sohledem na dětské vním,ání, tvoříjivlastnídětské výrobky.

šatna, která se stejně jako třída nachází v přízemí budovy Mš, je vybavena bezpečnými barevnýmiPřihrádkami se znaČkou, V Šatně je prezentovéna práce , áet.i, výtvarné práce a výrobky dětí. Jsouzde umístěnY informaČní nástěnky pro rodiče. Žádám; r;;ii" o pr"uiaelné sledování těchto nástěneka rovněž iwebových stránek školy.
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tepláky...) do pytlíku nebo
zde i igelitové sáčky - na

www.mskrizikova,cz


