
Materská škola 
 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA  

2014/2015   
 
Školský rok 2014/2015 začne v utorok - 2. septembra 2014. 
 

 
Prevádzka MŠ:      od 7,00 hod. do 16,30 hod. 
Prevádzka MŠ Horný Kelčov :  od 7,00hod.  do 12,30 hod. 
 
 
POTREBY  DETÍ  PRI  NÁSTUPE  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 
 
OSOBNÉ VECI: /všetko prosíme podpísať alebo označiť/ 
 

v papuče  , ( odporúčame sandále, papučky , nevhodné sú šlapky a prezúvky s 
čiernou podrážkou ) 

v úbor na cvičenie pre 5-6 r. deti – kraťasy , tričko, ponožky   
v náhradné oblečenie  (detská spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tepláky, 

tričko + vrecúško na znečistené oblečenie) 
v  pršiplášť  

HYGIENICKÉ POTREBY: 
 

v hrebeň 
v zubná kefka a zubná pasta / trieda  5-6  roč. deti/ 
v toaletný  papier /2 kusy/  
v hygienické  vreckovky  
v  

Všetky ostatné veci / návlečky na ležadlo, hygienické potreby, uterák / zabezpečuje materská 
škola. 

 
 

 
 
 
 
 
Za obľúbené hračky, ktoré si deti prinesú do materskej školy, za  ich stratu 
alebo poškodenie  materská škola nezodpovedá! 
 



Do MŠ nepatria:	   

• cumlíky a fľašky s cumlíkmi 
• plienky 
• nebezpečné hračky (meče, nože, atrapy zbraní...) 

 
 
Pri nástupe do MŠ musí dieťa ovládať:        

• hygienické návyky (plienky v prostredí  materskej školy nie sú prípustné ani 
na spanie) 

• základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, 
prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať) 

• základné stravovacie návyky (vedieť  samostatne jesť lyžicou a piť z pohára) 
• používať vreckovku 

 

ODPORÚČANIA  

Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácii dieťaťa v novom prostredí: 

• pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením  
od  rodičov. Spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín  

• proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny, vychádzajúc z našich 
skúseností, uľahčuje   krátke  ranné lúčenie v materskej škole  

• prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy  
• rozhovory s  učiteľkou viesť hlavne v období privykania si na škôlku v 

popoludňajších   hodinách – vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o 
dieťati, odporúča sa dohodnúť si s   učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti 
 dieťa. 

•  

A NA ZÁVER......  

         V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi 
dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte dieťaťu pocítiť, že ste naň hrdí, 
že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo 
vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte 
otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.        
          Veľa šťastia! 


