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ADAPTAČNÍ PLÁN PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI 

 

1) Připravit seznam potřeb, které bude dítě do MŠ potřebovat, 

2) zajistit od rodičů důležité dokumenty v době nástupu do MŠ (evidenční list, seznámení se školním 

řádem, GDPR), 

3) připravit pro rodiče dotazník, týkající se několika základních bodů o dítěti pro navázání nejlepšího 

vztahu mezi pedagogem a dítětem, 

4) poskytnout rodičům první den na nástěnce předem známý seznam se značkami jejich dětí, 

5) doporučit rodičům včasný příchod do MŠ proto, aby dítě nebylo kvůli času stresováno, 

6) zajistit přítomnost obou učitelek ve třídě, 

7) poskytnout rodičům v prvních týdnech v dobu předem známou vstup do třídy mezi kolektiv, pro 

lepší adaptaci dítěte a vzájemné navázání vztahu mezi pedagogem a dítětem, 

8) umožnit dítěti specifické osobní pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty,  

9) přizpůsobit počáteční délku pobytu v mateřské škole individuálně dle potřeby dítěte 

(nedoporučujeme rodičům ponechat dítě celý den v MŠ, tato délka se bude postupně prodlužovat), 

10) při vzdělávání respektovat individuální potřeby dětí, 

11) seznámit vhodně děti s prostředím mateřské školy, 

12) seznámit vhodně děti s personálem mateřské školy, 

13) přizpůsobit dětem organizaci v mateřské škole, 

14) snažit se navázat s dětmi vzájemný vztah (pedagog x dítě), 

15) poskytnout u dětí emočně slabých podporu, 

16) umožnit rodičům konzultaci ohledně adaptace jejich dítěte. 
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CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTKO DO MŠ? 

Do třídy 

1) Tepláčky (legíny), tričko (krátký, dlouhý rukáv), 

2) přezůvky s pevnou patou (bez šněrování, bez klipů), 

3) pyžámko, 

4) kapesníky (krabice 2x), 

5) pokud vaše dítě nosí hygienické pleny, zajistit dostatečné množství včetně vlhčených ubrousků 

a průběžně jej doplňovat, 

6) dostatek náhradního oblečení (ve skříňce). 

Na zahradu 

1) Tepláková souprava v zimě oteplovačky (volte oblečení, které si děti mohou zašpinit), 

2) vhodná pokrývka hlavy. 

 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ VČETNĚ OBUVI ŘÁDNĚ PODEPIŠTE! 

 

JAKÝ BUDE PRVNÍ DEN? 

1) První dny přijďte prosím, co nejdříve (6:30 – 7:30 hod.), 

2) značku skříňky svého dítka najdete na nástěnce v šatně, 

3) uložte vše potřebné do označené skříňky, 

4) pojďte za námi do třídy (budou vám předány dokumenty: souhlas s GDPR, seznámení se 

školním řádem, dotazník pro nově přijaté), 

5) seznámíme se s prostorem třídy (herna, umývárna, hračky a didaktické pomůcky), 

6) domluvte se s pedagogem na adaptačním režimu, 

7) s počáteční délkou pobytu vašeho dítka buďte opatrní (domluvte se s pedagogem), 

8) další dny zkuste děti vhodně motivovat tak, aby se do mateřské školy těšily, 

9) pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se kdykoliv na zástupkyni ředitele školy Veroniku 

Siegelovou ms@zsbohun.cz 

 

BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE PEDAGOG ZODPOVÍDÁ ZA VAŠE DÍTKO AŽ VE CHVÍLI, KDY JEJ PŘEDÁTE 

TŘÍDNÍMU UČITELI! 
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STANOVENÍ ÚPLATY 

  

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanovuji 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto: 

1.   neomezená celodenní docházka 300,- Kč 

    

2.   děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. 
zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 

200,- Kč 

3.   děti, které se vzdělávají v posledním ročníku  0,- Kč 

4.   děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců 0,- Kč 

5.   přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní 
v měsíci 

výše úplaty bude  
stanovena 
k 1. 5. 2021, 

 

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch účtu 107 – 8422980287/0100 . 

Variabilní symbol uvádějte stejný jako u stravování. 
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