
Třídní pravidla 

„Pravidla si vytvoříme, co dělat, už dobře víme. Chceme všichni hodní být a ve 

školce nezlobit.“ 

 

• třída si sama na začátku školního roku vytvoří pravidla tak, aby se dětem 

ve třídě líbilo a cítily se tam dobře 

• vytvořená pravidla potvrdí obtiskem ruky 

 

VYTVOŘENÁ PRAVIDLA TŘÍDOU V PRVNÍM TÝDNU ZÁŘÍ: 

1. budeme hezky zdravit 

2. budeme se k sobě hezky chovat (nebudeme se strkat, kousat…) 

3. nebudeme běhat po herně, třídě 

4. nebudeme chodit bez bačkor po linu, v umývárně 

5. nebudeme křičet, pískat 

6. budeme používat kouzelná slovíčka (děkuji, prosím…) 

7. nebudeme používat ošklivá slovíčka 

8. nebudeme lhát, budeme mluvit vždy pravdu, „vše se nechá vyřešit“ 

9. budeme si půjčovat hračky 

10. nebudeme hračky ničit 

11. hračky vždy po hraní uklidíme na svá místa 

12. nebudeme se houpat na židli 

13. nešoupeme židlí při jejím zastrčení, aby nedělala rámus 

14. nebudeme mluvit při svačině a obědu 

15. nebudeme stříkat vodou v umývárně 

16. hospodář pomáhá učitelce a plní svoje povinnosti 

 



POVINNOSTI HOSPODÁŘE:    
 

 
1. pomáhá paní učitelce 

2. utírá stolečky po svačině 

3. kontroluje pořádek ve třídě, herně, na toaletě a v umývárně 

4. používá vestičky při pobytu venku 

5. následující den vylosuje nového hospodáře 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společná pravidla třídy podle TVP 

 

• děti mají svoje značky u stolečků i v šatně a podle nich si sedají 

• do třídy není dovoleno nosit žádné vlastní hračky 

• při předávání dětí učitelce je doporučeno rodičům krátké rozloučení, 

pokud rodiče potřebují sdělit informaci nebo řešit problém, počkají, až dítě 

odejde do třídy 

• v rámci pitného režimu mají děti k dispozici nápoj po celý den dle výběru 

• pokud si rodič vyzvedává dítě po obědě, chodí nejdříve ve 12,00 hod, 

zazvoní a počká na příchod učitelky, aby obědvání dětí nebylo narušováno. 

Vyzvedávání je do 12,30 hod 

• od 12,30 hod do 14,00 hod mají děti odpočinek, klidové činnosti  

• od 14,00 hod následuje hygiena, odpolední svačina a volné hry dětí. 

Vyzvedávání dětí do 16,30 hod 

 

 

 


