PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ
Pravidla soužití ve třídě mateřské školy stanovená postupně od měsíce září. Podle
přání a návrhu dětí se mohou doplňovat.

1.

NEODCHÁZÍME ZE TŘÍDY bez domluvy s učitelkou.

2.

Ve třídě, šatně, na chodbě, NEBĚHÁME (abychom neublížili sobě a
ostatním).

3.

Ve třídě, šatně, na chodbě, NEKŘIČÍME (abychom šetřili zdraví

svoje i ostatních a nerušili se navzájem při hře).

4.

SPORY MEZI SEBOU NEŘEŠÍME RUKAMA, ALE
SLOVEM a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali vzájemně).

5.

Pokud sami na něco nestačíme, POŽÁDÁME O POMOC

NEJPRVE DVA KAMARÁDY A TEPRVE POTOM
DOSPĚLOU OSOBU (učíme se samostatnosti a pomáhat si
navzájem).

6.

NENIČÍME ÚMYSLNĚ KAMARÁDOVI HRU, PRÁCI A
ÚSILÍ JINÝCH (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).

7.

UMÍME VYHRÁVAT, ALE I PROHRÁVAT (nepovyšujeme se
a neponižujeme se).

8.

NEMLUVÍME HRUBĚ (SPROSTĚ) a nechováme se hrubě (jsme
slušní lidé a ti používají vhodná slova).

9.

NEBEREME SI NIC, CO NÁM NEPATŘÍ (co není naše je cizí a
brát cizí věci je krádež).

10. DODRŽUJEME HYGIENU.
11. UKLÍZÍME HRAČKY A VĚCI NA SVÁ MÍSTA.
12. DOKONČÍME ZAPOČATOU PRÁCI.
13. UMÍME POŽÁDAT O POMOC A PODĚKOVAT (požádáme
o pomoc nejprve dva kamarády a teprve dospělou osobu).

PRAVIDLA CHOVÁNÍ UČITELKY K DĚTEM
1. Je součástí dětského kolektivu, do všech her se zapojuje jako dítě.
2. Je důsledná, plní dětem slíbené činnosti.
3. Vyhledává na dítěti především kladné vlastnosti a na nich staví svoji
4.
5.
6.
7.

individuální práci s dítětem.
Uplatňuje v průběhu celého dne smysl pro humor, ale dává pozor, aby
nedocházelo k zesměšnění dítěte.
Každý den s každým dítětem alespoň jedenkrát individuálně promluví.
Pokud ji děti vyzvou k rozsouzení svých sporů, je spravedlivá, každé dítě
musí cítit její oporu a přátelství.
Dbá na dodržování pravidel chování, porušení řeší všichni společně.

UČITELKA K RODIČŮM
1. Jedná přívětivě, otevřeně, profesionálně.
2. Informuje rodiče o dítěti, jeho prospívání, rozvoji.
3. Po vzájemné dohodě společné postupy podporující správný rozvoj
osobnosti dítěte v prostředí MŠ i doma.
4. Upozorňuje na problémy dítěte se školní zralostí.
5. Poskytuje pomoc při řešení problémů, nabízí odbornou literaturu,
odbornou pomoc.
6. Vítá aktivity ze strany rodičů.

UČITELKA K UČITELCE
1.
2.
3.
4.
5.

Vzájemná důvěra a úcta.
Podávají si pravdivé informace o jednání s rodiči.
Jednotné působení na děti, společné řešení výchovných problémů.
Spolupracují a radí se při výběru a přípravě pomůcek na vzdělávací práci.
Sdělují si poznatky ze seminářů a samostudia.

