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Pravidla pro rodiče

• Své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce.

• Dě� z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě
vyzvedávání dě� jinými osobami nebo sourozenci předají p. učitelkám ve třídě písemné
pověření podepsané rodiči.

• Do mateřské školy patří jen zdravé dě� (onemocní-li dítě infekční chorobou, oznamte
tuto skutečnost co nejdříve v mateřské škole – rýma, průjem, zvracení – i o víkendu
doma), pokud se projeví nemoc u Vašeho dítěte po předání do kolek�vu – budeme Vás
kontaktovat a vyzveme k návštěvě lékaře.

• Sledujte nástěnky, FB i webové stránky školy, kde naleznete veškeré potřebné informace
pro Vás.

• Potřebujete-li si s paní ředitelkou či paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání
dě�, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy nemá sama dohled u dě�.

• V případě potřeby mluvit a řešit, popřípadě vzniklé problémy s paní ředitelkou domluvte
si schůzku předem.

• Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, drahou knihu apod., předejte ho
raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné
místo, zejména mladší dě� si mohou brát v případě potřeby s sebou svého oblíbeného
plyšového kamaráda. Za zničení či odcizení hračky nebo drahých předmětů neodpovídají
zaměstnanci školy, ale rodiče.

• Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkos� (tvrdé
bonbony, žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří) měkké
bonbonky s mírou, raději přineste ovoce například i sušené.

• Udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své dě� i ve skříňce v šatně.

• Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnos�, činnos� školky apod., informujte se
raději přímo u personálu školy, rády Vám pomůžeme, vysvětlíme nebo poradíme.

• Využívejte možnos� zapojovat se přímo do činnos� školky, nebojte se nabídnout pomoc,
vlastní ak�vitu, nápad. Každý nápad z řad rodičů je vítán.

• Potřebujete-li poradit, půjčit literaturu, doporučit výběr, vyzkoušet si školní pomůcku
apod., rády Vám poradíme, vyhovíme.

Eva Hűbelová, ředitelka
MŠ Veltěže


