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Mateřská škola,  
Hodkovice nad Mohelkou Podlesí č. 560,  
okres Liberec, příspěvková organizace 

  
 
 

Plán spolupráce MŠ se ZŠ 

Jedním z úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků 

základní školy a zabezpečit jim tak úspěšný přechod z mateřské školy do 

základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy by mělo vést k tomu, aby dětem 

pomohla dobře zvládnout tento důležitý krok jejich života. 

Září 

 Přítomnost učitelky MŠ na radnici města při slavnostním vstupu prvňáčků 

do ZŠ, podpora dětí co nastoupily do ZŠ 

 Informační schůzka pro rodiče předškoláků s odklady, co vše musí 

zvládnout předškolák před vstupem do ZŠ – podklady ze ZŠ 

 Společné vystoupení na slavnostech města 

 Informace na webu MŠ pro rodiče dětí s OŠD – odkladem školní docházky 

Říjen 

 Vycházka kolem ZŠ, kam chodí již naši starší kamarádi 

Listopad 

 Společné vystoupení MŠ a ZŠ na Adventních trzích – říci si společné 1-2 

koledy 

 ITC program „K zápisu“ 

Prosinec 

 Návštěva MŠ v ZŠ u příležitosti Mikulášské nadílky + prohlídka ZŠ, célá MŠ 

Leden – únor 

 Beseda pro rodiče učitelkou ZŠ – info o škole, o přípravě pro hladký vstup 

do ZŠ, o zápisu do ZŠ, co potřebují pro OŠD 

 Společná výstava výtvarných prací na radnici města MŠ a ZŠ očima dětí 
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 Mateřská škola,  

 Hodkovice nad Mohelkou Podlesí č. 560,  

 okres Liberec, příspěvková organizace 
 

 

Březen 

 Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ (zajistit nestresující přechod mezi 

MŠ a ZŠ pro děti i rodiče) 

 Beseda pro děti MŠ učitelkami ZŠ (jak se děti na školu těší, co od ní mají 

očekávat a co očekávají, děti dostanou letáčky k zápisu do ZŠ) 

 Informace pro rodiče k zápisu dětí do ZŠ 

 

Duben 

 Den otevřených dveří v MŠ 

 Zápis do ZŠ – letáčky v MŠ 

 Výstava prací dětí z MŠ v ZŠ a ZŠ v MŠ 

Květen 

 Schůzka učitelek MŠ s učitelkami ZŠ v MŠ, pro hladký vstup do ZŠ 

 Budou probrány požadavky jaké jsou na děti kladeny, náležitá příprava 

Červen 

 Pozvánka učitelek ZŠ na slavnostní šerpování předškoláků 

1 paré obdrží ředitel ZŠ Hodkovice nad Mohelkou 

V Hodkovicích nad Mohelkou 

Dne: 1. 9. 2022  

Zpracovala: Pavla Hrušovská 

Schválila: Mgr. Bc. Irena Kovářová 

 

 

 


