
Jak usnadnit dítěti vstup do mateřské školy aneb Co by dítě mělo umět 

• znát své jméno a příjmení, zastavit se na zavolání 

• samo si svléknout, obléknout části oděvu 

• umět si nazout, obout boty, bačkory 

• uložit si věci na své místo, poznat si je 

• vysmrkat se, používat kapesník 

• držet lžíci, umět se najíst 

• při jídle sedět u stolu 

• odnést, přinést si tácek, hrníček, talíř 

• umět se napít z hrnečku, sklenice 

• samostatně použít toaletu, toaletní papír 

• umět si umýt ruce mýdlem, obličej, opláchnout, utřít do ručníku 

• chůzi po schodech 

• být připraveno na pobyt venku v rozmezí 1,5 hodiny (choďte s dítětem, nenoste ho a nevozte) 

• umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo 

• umět sdělit své potřeby, přání 

• umět poděkovat, poprosit 

• zvládnout odloučení od rodičů 

• zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a štětcem, hry s papírem - 

mačkání, lepení, správné držení kreslícího materiálu) 

• doporučujeme dítěti denně číst lidové pohádky a vyprávět si o jejich postavách (O Červené Karkulce, O veliké řepě) 

 

  

Všechny tyto činnosti tříleté dítě hravě zvládne, to jenom Vás někdy zkouší . Buďte trpěliví při učení, slovně 

dítě povzbuzujte a veďte. Dopřejte mu dostatek času k učení k samostatnosti. Odměnou Vám bude zdravě sebevědomá 

osobnost, která snáze zvládne přechod z rodinného prostředí do dětského kolektivu. 

Maminko a tatínku,  pokud dítě něco nezvládá, začněte s tím hned. Buďte při výchově jednotní v požadavcích. Paní 

učitelky od prvního vstupu dítěte do třídy hrou a vhodně volenými aktivitami připravují děti na bezproblémový vstup do 

základní školy Není v silách paní učitelek dělat za dítě to, co s Vaší trpělivostí zvládne samo.    

Je vhodné si  s dítětem o mateřské škole vyprávět. Nikdy školou dítěti nevyhrožujte. Pokud má chodit rádo, musí mít 

kladný vztah ke škole, a ne školu jako trest.  

 

Více zde: http://www.nejskolka.cz/jidelnicek/jak-usnadnit-diteti-vstup/ 
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Doporučujeme: 

• přezůvky - pantofle s gumovou podrážkou (dítě se denně několikrát zouvá) 

• do třídy punčocháče, volné tričko (popřípadě tepláky a ponožky) 

• na pobyt venku - tepláková souprava, nebo šusťáky, bunda, mikina 

• pyžamko (předškoláci nepotřebují) 

• kraťasy a volné tričko na cvičení 

• náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, tričko, punčochové kalhoty, nebo tepláky a ponožky) 

V zimě oteplovačky na pobyt venku, sněhule, rukavice PALČÁKY!!! 

V letních horkých měsících na pobyt venku kšiltovku (klobouček), sluneční brýle. 

Dítě se převléká samo, vše by mělo být volné, pohodlné. Nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na ramena nebo vzadu, 

knoflíky, těsná guma u kalhot, těsné mikiny přes hlavu.     

VŠE  PROSÍME  PODEPSAT!!!                                     Děkujeme!!! 

Stravování v mateřské škole 

Více zde: http://www.nejskolka.cz/jidelnicek/co-dite-potrebuje-do-ms-/ 

 

Děti v mateřské škole dostávají dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Strava je vyvážená, plnohodnotná s 

nabídkou pitného režimu po celý den. 

Vedoucí školní jídelny pravidelně absolvuje školení hygienického minima pro kolektivy školních jídelen. Přísně dohlíží na 

dostatečné množství ovoce, zeleniny, mléka, masa, ryb, mléčných výrobků, luštěnin a celozrnných potravin. Omezujeme 

přísun cukru i tuků na minimum. (Máslo ke svačinám nahrazujeme Ramou, Perlou s nízkým obsahem tuku, Florou se 

sníženým obsahem cholesterolu). 

Skladba jídelníčku - doporučená pestrost pokrmů ve školní jídelně 

Polévky - každý den v měsíci je jiná polévka. Zahušťujeme cizrnnou moukou. 

Hlavní jídla - drůbež ( 3x v měsíci), ryby ( 2x), vepřové maso (4x), bezmasé, zeleninové včetně luštěnin  (4x), sladké jídlo 

(2x) 

Přílohy - v týdnu se opakují  - brambory, těstoviny, rýže, knedlíky, luštěniny 

Přesnídávky a odpolední svačiny - pomazánky (se střídají 1x za 14 dnů), celozrnné pečivo, celozrnné moučníky, mléčné 

výrobky, jáhlové, rýžové a krupicové kaše, sladké pečivo, cereálie, Knuspi plátky. Denně dostávají děti  ovoce a 

zeleninu. 

Každý měsíc je vyhodnocen spotřební koš potravin, který se zakládá a podléhá pravidelné kontrole Krajské 

hygienické stanici Karlovarského kraje. 

Spotřební normy jídel (množství potravin pro jednotlivé věkové kategorie strávníků) 

Jídelna mateřské školy se řídí podle spotřebních norem potravin z receptur pro školní stravování, kde je přesně určeno 

množství potravin dle věkových skupin  - takzvaná norma. Děti 3 - 6 leté mají porci  jídla  stejnou. Pro děti s odkladem 

školní docházky je norma potravin vyšší. Proto je zapotřebí každý den v 8:00 hodin nahlásit paní kuchařkám přesný 

počet dětí, které jsou ten den přítomny. Paní kuchařky podle počtu dětí nanormují denní potraviny. 

 

Vedoucí školní jídelny se řídí legislativou ve stravování: 

• Nařízením ES č. 852/2004 , ES č. 178/2002, vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pravidelně provádí dodržování těchto nařízení a vyhlášek. 

Z veškerých kontrol jsou vyhotoveny protokoly, které jsou uloženy na škole.  
 

 

Více zde: http://www.nejskolka.cz/stravovani/ 
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