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Gặp gỡ trẻ mới nhập học  
 

 
1. Chào mừng, giới thiệu. 
2. Làm quen với trường mẫu giáo - bao gồm 2 tòa nhà - mỗi tòa nhà có 1 khu, trẻ được chia theo 

độ tuổi để xếp lớp, trường mẫu giáo là một trường học theo Luật Giáo dục (chúng tôi đang gọi 
các giáo viên bằng cách thêm từ “thầy/cô” cùng với tên) - các giáo viên có 8 tuần nghỉ hàng 
năm vào các ngày lễ chính và trong năm - trường mẫu giáo nghỉ vào các ngày lễ.  

3. Trang web của trường MG: www.msskolnipb.cz; tại đây, phụ huynh sẽ tìm thấy mọi thứ họ 
cần, họ cũng có thể liên hệ với chúng tôi (phản hồi, học phí và lệ phí, quy chế nhà trường) 

4. Nhập học tại trường mẫu giáo - Hòa nhập - Phụ huynh có thể giúp trẻ hòa nhập dễ dàng hơn 
nếu: 

 không lấy trường mẫu giáo để hù dọa trẻ 

 sắp xếp thời gian biểu của trẻ để đi học ở trường mẫu giáo 

 đặt ra ranh giới cho trẻ - không đánh trẻ, nhưng phải kiên định và kiên nhẫn tuân thủ 
các quy tắc, đặt ra giới hạn = nhu cầu an toàn cơ bản của con người 

 tránh các tình huống căng thẳng - không thể ăn bằng thìa, không thể đi vệ sinh, không 
uống nước bằng cốc, không thể ở ra ngoài trong 2 giờ 

 ký tên hoặc dán nhãn tất cả vật dụng của trẻ, bao gồm cả đồ chơi mang từ nhà mà 
trường mẫu giáo không chịu trách nhiệm 

 giúp trẻ làm quen dần (trong những ngày đầu, trẻ sẽ về nhà sau bữa trưa) 

 kiên định và không nói dối với trẻ (nếu không thể đón con sau bữa trưa - cư xử với trẻ 
bằng sự trung thực) 

 không để trẻ ở lại trường MG quá lâu mà không cần thiết 

 nhập học tại trường MG vào tháng Chín - có thể nhập học muộn khi có thỏa thuận với 
giám đốc, nhưng cần phải trả học phí. Nếu trẻ không có mặt vào tháng Chín và nếu 
không trả học phí, chúng tôi coi đó là biểu hiện của sự thiếu quan tâm đến trường MG 
sẽ nhận một trẻ khác. 

 hòa nhập với trường MG – tháng 9 .. từ 8 đến 10 - trong lớp mà trẻ sẽ đi học sau kỳ 
nghỉ (bài tập sẽ được đăng trên internet trước tuần chuẩn bị). Hòa nhập khi chỉ có một 
vị phụ huynh. Phụ huynh sẽ chơi với trẻ (không đứng nhìn) - đây không phải một câu 
lạc bộ chỉ dành cho phụ huynh. Phụ huynh sẽ dọn dẹp đồ chơi cùng trẻ. Hoạt động 
hòa nhập là không bắt buộc, nhưng được khuyến nghị (để trẻ làm quen với môi trường 
mới chưa quen thuộc). Trẻ tự mang giày đi trong nhà của mình - an toàn. 

 Nếu bạn đang đi nghỉ - không việc gì phải làm cho trẻ căng thẳng trong vài ngày 

 Bàn giao trẻ - nếu trẻ khóc hoặc ăn vạ và nói rằng trẻ không muốn đến trường mẫu 
giáo, hãy bình tĩnh và nếu cần, hãy nhờ giáo viên giúp đỡ - cô sẽ đưa trẻ đến lớp học - 
trẻ thường sẽ bình tĩnh trở lại rất nhanh. 

 
5. Lịch trình trong ngày của trường MG - đến trường lúc 8 giờ sáng (tiêu chuẩn cho bữa trưa, 

tòa nhà khóa cửa), nếu đến muộn phải thông báo vào ngày hôm trước hoặc qua điện thoại, trò 
chơi buổi sáng đến 8 giờ 30 sáng - trẻ học các kỹ năng khác nhau trong khi chơi các trò chơi 
theo Giáo trình Lớp học dựa trên Chương trình khung cho Giáo dục Mầm non, một tài liệu bắt 
buộc do Chính phủ Cộng hòa Séc phê duyệt. Bài tập luyện của trẻ - trò chơi vui nhộn mỗi 
ngày và bài tập khởi động để tăng cường và duy trì một tư thế khỏe mạnh. Đồ ăn nhẹ - bánh mì 
với mứt hoặc bơ, luôn có trái cây hoặc rau và đồ uống. Hoạt động học tập - trẻ học tập vui vẻ 
để biết cách hoạt động cùng các bạn khác, phát triển các kỹ năng mềm và kỹ năng vận động 
tổng hợp, làm việc với tài liệu khác nhau. Ngoại khóa - trong thời tiết tốt (chỉ có mưa lớn và 
sương giá mới làm chúng tôi nản lòng) - nhu cầu về quần áo phù hợp (trong hố cát, sân chơi - 
trẻ em thường bị lấm bẩn). Bữa trưa - luôn có súp, món chính, đồ uống, thường là salad rau, 
đôi khi có mứt quả - theo tiêu chuẩn vệ sinh và giỏ hàng hóa tiêu dùng. Trẻ không được ăn bất 
kỳ đồ ăn nào mang từ nhà - đồ ăn hoặc thức uống. Nghỉ ngơi trên giường - giáo viên luôn đọc 
một câu chuyện cho trẻ. Ăn nhẹ và chơi trò chơi cho tới giờ về - hoạt động cá nhân với trẻ, 
phát triển các kỹ năng thủ công, ở ngoài trời. 
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6. Hạn chế việc gọi điện thoại tới trường MG ở mức tối thiểu - các cuộc gọi làm phiền giáo 
viên khi đang hoạt động cùng trẻ. 

7. Giáo dục mầm non bắt buộc - trẻ 5 tuổi phải đi học (không phải trong các ngày lễ chính 
hoặc phụ) ít nhất bốn giờ một ngày; có thể xin phép nghỉ học trực tiếp, qua điện thoại hoặc 
qua thư. Lưu ý: việc cho trẻ thôi học phải được báo cáo cho cơ quan pháp luật và xã hội về bảo 
vệ trẻ em. Đây là một hành vi vi phạm. 

8. Xin nghỉ cho trẻ - không cần phải xin phép nếu nghỉ 1-5 ngày; xin nghỉ học trước cho trẻ 
bằng cách sử dụng máy tính xách tay trong phòng thay đồ. 

9. Những gì trẻ cần ở trường MG: giày trong nhà (không phải dép hoặc crocs), quần áo ngoài 
trời, quần áo dự phòng, khăn tay giấy, một cốc uống nước nhỏ. 

10. Đón trẻ - sau bữa trưa, tức là lúc 12:30 giờ trưa, sau khi ngủ lúc 4 giờ 30 chiều. Trẻ có thể 
được đón bởi cha mẹ và những người được chỉ định trong Đơn ủy quyền. Việc đón trẻ sau bữa 
trưa phải luôn được báo cáo với giáo viên vào buổi sáng (tất cả trẻ em được nhận vào học toàn 
thời gian) hoặc báo cáo tại lớp học của trẻ.  

11. Thanh toán cho trường MG - học phí là 300 CZK mỗi tháng, bất kể đi học bao nhiêu buổi + 
(38,35) CZK mỗi ngày tiền ăn (2 bữa ăn nhẹ, bữa trưa, đồ uống trong suốt cả ngày). Cả tiền ăn 
và học phí phải được trả trước ngày 1 hàng tháng. Thanh toán được thực hiện bằng chuyển 
khoản ngân hàng - người quản lý căng tin sẽ cung cấp số tài khoản và gán cho con bạn một ký 
hiệu số để xác nhận thanh toán.  

12. Trẻ bị ốm - số điện thoại hợp lệ là cần thiết trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương. Bộ luật 
258/2000 về bảo vệ sức khỏe cộng đồng yêu cầu khi trẻ có dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm 
(viêm mũi không phải là dị ứng) hoặc chấy phải được tách ra khỏi nhóm ngay lập tức. 

13. Sự an toàn của trẻ - Trường MG chịu trách nhiệm vói trẻ từ thời điểm tiếp quản từ người đại 
diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền cho đến khi đón trẻ về. Vườn trường không phải 
là không gian công cộng nên trẻ và phụ huynh không được ở đó sau khi đón. 

14. Vệ sinh quanh trường MG - vui lòng hỗ trợ duy trì vệ sinh khu vực xung quanh trường MG 
(dắt chó đi dạo, xả rác) - chúng tôi dạy trẻ biết cách cư xử đúng mực - vui lòng ủng hộ hành vi 
này. 

15. Thực phẩm ở trường MG - giáo viên không ép trẻ ăn, nhưng sẽ cố gắng làm cho trẻ nếm thử 
thức ăn và các bữa ăn - theo Quy chế Nhà trường. 

16. Bảo hiểm cho trẻ tại trường MG - trường MG được bảo hiểm bởi Česká pojišťovna. 
17. Đồ chơi tại trường MG - chỉ chấp nhận một thú nhồi bông có ký tên để trẻ ôm ngủ, trường 

MG không chịu trách nhiệm đối với đồ chơi mang từ nhà. 
 
 
       Tại …………., ngày ………….. 

 
       Cuộc họp được ghi chép lại và thực hiện bởi: 


