
Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že vaše dítě bylo přijato  od 1. 9. 2021 do naší mateřské školy, dovoluji si 
Vás informovat o tom nejdůležitějším  před zahájením docházky.  

Především bych chtěla upozornit na organizaci prvních třech dnů školní docházky, kdy
doporučujeme postupnou adaptaci. Tento adaptační způsob byl zaveden z důvodu pozvolného
seznamování dětí s novým prostředím, kamarády i personálem. Reakce každého dítěte na
nové prostředí je jiná, tudíž režim prvních dnů by měl být řešen převážně individuálně.

 První dva dny pobyly nové děti v MŠ maximálně do 10.00 hodin bez rodičů, další dny
do konce týdne maximálně do 12. 30 hodin. Následující týden plynul již dle potřeb rodičů a 
schopností dětí. Já osobně tento model doporučuji a máme s ním velmi dobré a letité 
zkušenosti. Zároveň rozumím tomu, že na spoustu z vás naléhá zaměstnavatel a nemůžete 
dětem postupné zvykání dopřát. V našem zájmu je děti nestresovat, podporovat v nich touhu 
do školky chodit, mít radost ze společných her a kamarádů. Adaptaci tedy necháváme zcela 
na vás a vašich možnostech. Pouze se ráno dohodnete v jednotlivých třídách, jak dlouho dítě 
ve školce zůstane. Pro příchod dětí do MŠ je vyhrazen čas 7.00 - 8. 30 hodin.

Doporučujeme, aby se děti ráno v šatně převlékaly do pohodlného, lehkého oděvu a 
přezouvaly se (nejvhodnější jsou sandály s páskou přes patu nebo bačkorky, pantofle ani 
oblíbené botky typu ,,Crocs“ nejsou bezpečnostní kontrolou v MŠ dětem povoleny). Kapsáře 
na oblečení má každé dítě připravené v šatně. Další informace ohledně docházky, plateb, 
organizace a další vám budou průběžně sdělovány  na  nástěnkách a najdete je na 
www.msdobrichovice.cz. Sledujte nástěnky pravidelně. V prvních dnech docházky se na nich 
objeví i termín třídních schůzek. Udělejte si čas a určitě přijďte, je to důležité.

Za celý kolektiv mateřské školy přeji vám i dětem hezký a úspěšný začátek školního 
roku a těším se na shledanou.
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