
JEDENÁCTERO VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ 

 

1. NEROZMAZLUJ MĚ,  vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si 
řeknu, jen Vás zkouším. 

2. NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ, mám to raději, cítím se 
bezpečněji. 

3. NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL ŠPATNÉ NÁVYKY, musím 
spoléhat na Vás, že je v čas odhalíte. 

4. NEDĚLEJTE ZE MĚ MLADŠÍHO NEŽ JSEM, zvládnu plno věcí, když 
mi budete důvěřovat a dovolíte mi to zkusit. 

5. NEDĚLEJTE VĚCI ZA MĚ, ne vždy, když řeknu "Já to neumím" nebo 
"Mně to nejde", to znamená, že to máte udělat za mě, jen potřebuji 
poradit jak na to, abych to zvládl sám. 

6. NEVNUCUJTE MI, ŽE MÉ CHYBY JSOU TĚŽKÉ HŘÍCHY, možná, že 
jsem nevěděl, že to není správné. Když mi řeknete, že to není správné, 
vysvětlíte proč a já to pochopím, jistě to znovu nezopakuji. 

7. NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ, když 
něco udělám, musím si za to nést následky. 

8. NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST MÝM DROBNÝM 
PORANĚNÍM A BOLÍSTKÁM. 

9. NEDÁVEJTE MI UKVAPENÉ SLIBY, vždy čekám, že splníte to, co 
slíbíte. 

10. NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ, protože pokud to jednou musím udělat a 
podruhé nemusím, pak jsem z toho zmatený. 

11. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮSTAT BEZ SPOUSTY 
LÁSKY A LASKAVÉHO POROZUMĚNÍ. 

                                                                   



RODIČOVSKÉ JEDENÁCTERO V MŠ 

 

 

1. Ráno i odpoledne se pozdravíme, ať náladu si nekazíme. 
2. Maminko a tatínku, u dveří  dávej mi pusinku. 
3. Paní učitelce nás předávejte, na naši bezpečnost tak pozor 

dejte. 
4. Do školky jen  plyšáčka na spaní si přineseme, jiné hračky 

už potom nenosíme. 
5. Když se třeba polijeme, náhradní oblečení užijeme. 
6. Ze školky vyzvedávejte nás včas, ať trávíme s vámi 

společně odpolední čas. 
7. Když ze školky odcházíme, společně se rozloučíme. 
8. Informace důležité jsou na nástěnkách připíchnuté. 
9. Náměty a připomínky raději do krabičky dávejte, za  zády,  

prosíme, nic neříkejte.  
10. Čas na společné akce si udělejte, smutnit  doma nás 

nenechejte. 
11. Nevěřte všemu,  co doma děti říkají, my také nevěříme 

tomu, co nám o vás povídají. 


