
„MÁMO,TÁTO,POJĎ SI SE MNOU HRÁT“ 

Tímto celoročním projektem  podporujeme spolupráci rodiny a školy. Rodiče budou mít možnost 

podílet se na dění v mateřské škole , účastnit se různých programů , podle svého zájmu vstupovat do 

her svých dětí. Budou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se děje v mateřské škole. 

Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet  při plánování programu v mateřské škole .Ve vztazích mezi 

zaměstnanci školy a rodiči bude panovat oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, 

respekt a ochota spolupracovat .  

Projekt potrvá od září 2022 do června 2023. 

 

1.“ Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ 

20.9.2022 třída  Šťěňátka 

21.9.2022 třída  Sluníčka 

22.9.2022 třída  Berušky 

- třídní schůzky pro rodiče na jednotlivých třídách 

Rodiče budou seznámení s učitelkami a personálem na jednotlivých třídách . Budou mít možnost 

prohlédnou si prostředí celé třídy , seznámit se s režimem a organizací dne na třídě, zajištěním 

pitného režimu a stravováním .Seznámí se s požadavky učitelů týkající se pobytu venku , spánkového 

režimu  a poklidného chodu dne. Rodiče budou mít možnost vznést své požadavky k učitelům. 

 

2.“Mámo, táto,pojď si se mnou hrát“ 

27.9.2022 

- cvičení dětí s rodiči  na školní zahradě 

Celoroční projekt  Česká obec sokolská – sportovní všestrannost – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“ 

Cílem projektu je pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět. 

 

3.“Mámo,táto,pojď si se mnou hrát“ 

1.11.2022 třída Štěňátka 

2.11.2022 třída Sluníčka 

3.11.2022 třída Berušky 

- individuální konzultace pro rodiče předškoláků na jednotlivých třídách 



Rodiče budou informováni o úspěších či případných neúspěších svého dítěte.Rodiče mohou 

nahlédnout do portfolia svého dítěte. 

 

4.“Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ 

1.12.2022 

- adventní tvořivé dílničky na jednotlivých třídách 

Společná práce dětí a rodičů s netradičním materiálem . Výzdoba třídy , zpěv a poslech vánočních 

koled, navození příjemné předvánoční atmosféry 

 

5.“Mámo,táto,pojď si se mnou hrát“ 

únor 2023 

třída Štěňátka 

třída Sluníčka 

třída Berušky 

-individuální pohovory s rodiči na jednotlivých třídách 

Rodiče budou informováni o pokrocích svého dítěte.O případném odkladu školní docházky,zvážení 

návštěvy u odborníka – PPP ,psycholog,logoped…Rodiče mohou nahlédnout do portfolia svého 

dítěte. 

 

6.“Mámo,táto,pojď si se mnou hrát“ 

březen 2023 

-beseda pro rodiče 

 Rodiče budou mít možnost setkat se a popovídat si se zástupci PPP Nový Jičín , logopedkou 

p.Mgr.Malovanou, p.ředitelkou Mgr. Ivou Vaňkovou a p.učitelkou 1.třídy ze ZŠ T.G.Masaryka v Bílovci 

 

7.“Mámo,táto,pojď si  se mnou hrát“ 

květen 2023 

-na jednotlivých třídách 

Besídky pro maminky u příležitosti svátku Dne matek  



8.“Mámo,táto,pojď si se mnou hrát“ 

25.5.2023 

- zahrada MŠ  

Zahradní slavnost : zábavné odpoledne na zahradě MŠ s klaunem Hopsalínem,akce pro rodiče s dětmi 

 

9.“Mámo,táto,pojď si se mnou hrát“ 

15.6.2023 

- rozloučení s předškoláky 

Odpolední program pro děti a rodiče na zámku v Bílovci u příležitosti rozloučení s předškoláky. Po 

ukončení bude možnost komentované prohlídky zámku . 

 

 

 

 

 


