
Palečkův manuál pro rodiče aneb
Co, jak a proč, když chodíme do Žluté třídy?

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
PALEČEK



PŘÍCHODY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7:30 – 8:30 (předškoláci)
7:30 – 8:45 (mladší děti)

V 9:00 se mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamyká 
a další vstup je možný pouze po předchozí domluvě 

s pedagogy mateřské školy.

ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
13:00 - 13:30 – po obědě

od 14:45 – po spinkání a svačince
do 17:30 – vyzvedávání a uzavření MŠ

(nejlépe 17:20-17:25)

PROČ JE DOBRÉ TYTO ČASY DODRŽOVAT?

• Čím dříve dítě přijde do MŠ, tím déle se bude moci věnovat 
volné hře, tedy času, kdy má možnost se odreagovat 
(např. po náročném ránu), uvolnit se, ale také rozvíjet své 
schopnosti a  hrát si s  kamarády (což je velmi důležité 
pro jeho úspěšnou socializaci ve skupině). Dítě, které si 
dostatečně pohraje, se mnohem lépe soustředí na řízené 
činnosti, a proto se i více naučí!

• Mezi 8:30 a  9:00 dostávají předškoláci úkoly, které se 
zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, zraku, paměti, 
předmatematických dovedností apod. Dobou od 8:30 do 
12:30 si totiž předškoláci plní svou povinnou předškolní 
docházku! A  když je řeč o  škole, pevně stanovený čas 
příchodu do MŠ funguje jako dobrý odrazový můstek pro 
trénink “chození na čas“ do školy, a to se vyplatí! 

• Rodiče s mladšími dětmi mohou přicházet o něco později, 
ale pozor, děti taktéž dostávají úkoly! Pokud tedy přijdou 
v 8:45, nezbývá jim téměř žádný čas na hru. 

• Po obědě jdou děti na určitý čas relaxovat (poslouchají 
čtenou pohádku, příběhy na CD, relaxační hudbu, 
odpočívají na  lehátku). Období odpočinku je důležité 
pro celkové zklidnění organismu a načerpání sil k dalším 
dobrodružstvím. Z  tohoto důvodu vždy prosíme rodiče, 
aby vyzvedávali děti do 13:30 a  poté až po 14:45, aby tak 
nenarušovali odpočinek.

• MŠ se uzavírá v 17:30, proto je dobré přijít alespoň s několika 
minutovým předstihem. Pokud se Vám například opakovaně 
podaří přijít pro svou ratolest za minutu půl a budete s ní 
odcházet půl a  deset minut, nemůžete se divit, že jindy 
usměvavá paní učitelka se na vás bude třeba někdy mračit. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE



CO A KAM?
Do botníku
• vhodná vycházková obuv, která dítěti dobře sedí na noze
• gumáky / holínky
• bačkory (pevné v kotníku)
Do kapsáře/poličky v šatně
• náhradní: spodní prádlo, ponožky, trička, kalhoty,

mikina/svetr
• pláštěnka/oblečení do deště
• oblečení zvlášť NA VEN a DOVNITŘ
• batoh s přezkou na výlety (povinný na každý výlet)
Do koupelny
• ručník, kartáček a pasta
Na odpočívání
• prostěradlo
• svoji deku (dobrovolné)

PROSÍME, VŠE PODEPSAT

PROČ?
• Nevěřili byste, kolik vyzutých bot už jsme musely obout 

uprostřed přechodu!
• I když zrovna neprší, může být mokro po dešti a není přece 

nic lepšího než skákání do kaluží … pokud ovšem máte 
gumáky.

• Když do objevování světa dáváte každý den 100 %, je téměř 
jisté, že vás časem potká nějaká ta skvrna, šmouha, mokrá 
ponožka apod. Proto je lepší být připraven a mít v kapsáři 
nějaké to tričko či ponožku navíc.

• Stejně jako doma i ve školce se převlékáme po příchodu 
ze  zahrady či procházky. Proto opravdu nestačí jedny 
kalhoty.

• Je fajn mít svůj ručník a pastu, protože si je pak nemusíte 
půjčovat od kamaráda …

• Snažíme se nerozšiřovat bacily, a tak má každý svou matraci 
s prostěradlem a případně dečku na zahřátí. 

CO S SEBOU DO ŠKOLKY



ABSENCE DĚTÍ
JAK NA OMLOUVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ? 
PŘEDŠKOLÁCI 
• Absence předem známá, delší než týden:

V předstihu několika dní vyplnit formulář: Žádost o uvolnění 
z  povinného předškolního vzdělávání a  odevzdat v  MŠ 
pedagogům či přímo ředitelce. Formulář je dostupný na 
stránkách MŠ a také přímo v MŠ v příslušném šanonu v šatně 
dětí. O schválení se nemusíte bát, paní ředitelka je hodná 
a téměř vše schvaluje. Následnou absenci je důležité uvést 
i v LYFLE a omluvném listě (k dispozici v MŠ v příslušném 
šanonu v šatně dětí).

• Absence krátkodobá/nečekaná/nemoc:
Omluvit nejlépe co nejdříve telefonicky a  do LYFLE.
Po příchodu do MŠ prosíme o omluvu i do omluvného listu.

MLADŠÍ DĚTI 
• Absence krátkodobá/nečekaná/nemoc:

Omluvit především do LYFLE a budeme rádi i za telefonické 
uvědomění učitelek či ústní sdělení v MŠ (pokud se bude 
jednat o předem známou absenci).

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ
Oběd je možné odhlásit nejpozději v  pracovní den před 
dnem, který chcete omluvit, a  to do 9:00. Na pozdější 
omluvy není brán ohled (z důvodu elektronického uzavření
objednávacího systému obědů, který my nemáme možnost 
ovlivnit).

Při nenadálých situacích je možné si jídlo (svačiny, oběd) 
vyzvednout v  době mezi 11:30 – 11:45. Dříve oběd nebude 
vydán, protože ho možná ještě ani nedovezli, a  později
vám ho Vendulka také nepředá, protože vydává obědy 
čtyřiceti hladovým dětem a šesti dospělým.

KDE ZÍSKÁM INFORMACE O DĚNÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
LYFLE

Důležitá upozornění o nadcházejících akcích, různé prosby 
a požadavky na rodiče, informace o kroužcích.

NÁSTĚNKA ŽLUTÉ TŘÍDY
Na nástěnce umístěné nad botníkem u vstupu do školky 
visí školní vzdělávací program – zajímavé čtení ke kávě;
měsíční plán – může sloužit jako rychlý přehled
o činnostech, akcích, které budou v daný měsíc probíhat; 
básničky a  písničky, které se děti učí; aktuální týdenní 
služba dětí – dvojice dětí, která  dohlíží na ostatní při 
pobytu v  koupelně a  u  ostatních činností. Děti se tak 
učí odpovědnějšímu chování a  rozvíjí své komunikační 
dovednosti. 

NÁSTĚNKA MŠ
Nástěnka umístěná naproti vstupu slouží pro přihlašování 
dětí na kroužky a sdělí Vám další důležité informace.

FACEBOOK – MATEŘSKÁ ŠKOLA PALEČEK
Na facebookových stránkách školky najdete především 
fotky z denního provozu, z výletů a dalších akcí MŠ. Mimo 
to jsou zde umístěny informace ke dnům otevřených dveří 
a zápisu do MŠ i DS, pozvánky na akce v MŠ apod.

NÁSTĚNKA U HLAVNÍCH DVEŘÍ – FOTOGRAFIE S PŘEHLEDEM 
PEDAGOGŮ, TŘÍD A VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY



KOHO OSLOVIT, KDYŽ NĚCO 
ŘEŠÍM?
Zřizovatelku MŠ, Bc. Janu Liškovou

Záležitosti týkající se plateb (školné, stravné), návrhů 
spolupráce, darů, pochvaly ale i trápení…

Ředitelku MŠ, Bc. Moniku Slavíkovou
Záležitosti týkající se organizace mateřské školy, školního 
roku, plánovaných akcí, dnů otevřených dveří a  zápisů 
všech dětí do mateřské školy, zájem o  prohlídku prostor, 
nejasnosti v  chodu a  organizaci školního roku. Žádosti 
o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání – při delší 
absenci či uvolnění na dopolední mimoškolní aktivitu. 

Koordinátorku DS, Mgr. Hanu Stočesovou 
Záležitosti týkající se administrativy dětské skupiny 
a  dalších projektů v  MŠ, zájem o  prohlídku prostor, 
návrhy a připomínky k propagaci školy. Dále také případy, 
kdy prostě nevíte, na koho se obrátit, nasměruje Vás.

Pedagogy 
Jak se mému dítěti ve školce daří, jak se chová v kolektivu 
dětí. Trápí/těší mě, že mé dítě … Požadavky, které mám
přímo na  učitelky (např. ohledně alergií dítěte nebo 
požadavek, který  se týká aktuálního chování/činností
dítěte – dnes se příliš dobře nevyspal, bude nevrlý … / prosím 
nepřetěžovat sportovními aktivitami, byli jsme o  víkendu
na kolech…) a  další záležitosti týkající se každodenního 
provozu MŠ (např. pozdější příchod dítěte z  důvodu 
návštěvy lékaře apod.).

CO DĚLAT, KDYŽ…?
Zmeškáme sraz u školky při naplánované akci? 

Dítě zůstává v MŠ  s Červenou třídou, pokud se akce účastní 
obě třídy, nastávají dvě možnosti: buď strávíte pěkný den 
se svým potomkem, nebo jej dopravíte za námi na místo 
konání akce a předáte ho tzv. z ruky do ruky.

Máme/měli jsme vši/ infekční nemoc/apod.?
• Velmi oceníme, když nám sdělíte tyto skutečnosti. Ochráníte 

tak nejen své děti a  sebe, ale i  všechny ostatní. Školka 
samozřejmě zachovává diskrétnost a  co je nejdůležitější, 
může včas zavést potřebná opatření tak, aby zamezila
šíření a zajistila běžný provoz MŠ. 

• Jsme tu pro vás. Buďte proto ohleduplní, děkujeme! 

Dítě jeví známky nemoci při vstupu do MŠ?
V  těchto situacích si MŠ vyhrazuje právo na nepřevzetí 
dítěte do péče.



PLATBY

DĚKUJEME ZA PŘEČTENÍ.
Váš tým z MŠ PALEČEK

ŠKOLNÉ – 7. 000 Kč/měsíc
splatné k 15. dni v daný měsíc + výuka anglického jazyka

číslo účtu: 2839469399/0800

STRAVA – 90 Kč/den

KULTURNÍ AKCE S MŠ – 1. 000 Kč/rok
platí se na začátku školního roku

VÝTVARNÉ POTŘEBY – 600 Kč/rok

KROUŽKY – 1200 - 1800 Kč/pololetí
cena dle výběru daného kroužku 

JEDNORÁZOVÝ DAR ŠKOLCE – 1500 Kč/rok

PŘÍLOHA
Přehled školního roku – důležitá data, akce, provozní data MŠ



MATEŘSKÁ ŠKOLA PALEČEK O.P.S.
U Zásobní zahrady 6a, 130 00, Praha 3


