
Poprvé v mateřské škole 

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním 

životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí 

malý školáček vyrovnat: 

• vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami 

• vstup mezi cizí děti(dítě si rozvíjí vztahy se skupinou ostatních dětí) a 

dospělé 

• přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům (např., že 

hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem) 

• komunikace s ,,novou autoritou"- paní učitelkou, ke které si musí 

vytvořit důvěru a která je zde současně pro řadu jiných dětí 

• odloučení od rodičů, jako matka a otec již nejste po určitou část dne 

bezprostředně k dispozici Jak dítěti pomoci ? 

• Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí. 

• Používejte stejné rituály. 

( Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud 

možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je 

vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, 

po práci apod.) 

• Rozlučte se krátce. 

( Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší 

problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.) 

• Buďte citliví a trpěliví. 

( Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.) 

• Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.  

( Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně 

nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností 

- vy práci, vaše dítě školku.) 

• Komunikujte s učitelkou. 

( Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, 

vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.) 

• Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho 

motivujte. 

( Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet 

takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, 

zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.) 

Adaptační období 

Naším cílem je, aby zkušební doba sloužící k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se 

podmínkám v MŠ, proběhla úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné 

docházce v MŠ. Zejména tříleté děti, které jsou poprvé odloučeny od matky, mohou 

mít určité problémy (pláč, odmítání jídla, navázání kontaktu s druhými dětmi, atd.). 



Postupná adaptace je podle našich praktických zkušeností tím nejpřirozenějším 

řešením. 

Co byste nikdy neměli dělat 

• Nenechte se obměkčit - buďte důslední. ( Když už jednou rozhodnete, že 

půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.) 

• Nestrašte své dítě školkou - ,,počkej, ve školce ti ukážou". ( Za problémy 

s přivykáním je v žádném případě netrestejte.) 

• Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. 

( Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být 

dítěti oporou.) 

• Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a neříkejte mu o 

tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout. 

• Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. 

Co by dítě mělo umět: 

• obouvat a zouvat bačkory a boty ( s tkaničkami pomůže paní učitelka ) 

• poznat si své oblečení ( vše by mělo být podepsané) 

• oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky ( učitelka připraví, nasměruje, 

pomůže, ale dítě by se mělo snažit) 

• vydržet sedět při jídle u stolu 

• jíst ovoce a zeleninu ( pokud není dítě alergik) 

• samo se najíst lžící 

• pít ze skleničky, hrnečku 

• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, používat kohoutek 

• používat záchod ( včas si dojít, utírat si zadeček - učitelka pomůže, pleny 

jsou nepřípustné !) 

• používat kapesník, vysmrkat se  

 

Co bude dítě do mateřské školy potřebovat ? 

• bačkory (pantofle ani zapínací a zavazovací bačkory nejsou vhodné) 

• náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může u jídla 

stát „nehoda“) 

• oblečení do třídy 

• oblečení a vhodná obuv na pobyt venku (na převlečení, starší boty, 

holinky - děti sportují, počítejte s tím, že se i venku zašpiní) 

• pyžamo (1 x 7 dní v pondělí přinesete čisté, nezapomeňte ho podepsat) 

• 2 x balík papírových kapesníků ( balíčky a  v krabičku), tekuté mýdlo, 

kuchyňské útěrky 

Užitečné rady na závěr 

Je vhodné postupně prodlužovat dobu setrvání dítěte ve školce. Jen malé procento 

dětí vše zvládne bez slzičky, tak se proti nim obrňte a důvěřujte učitelce. Většinou 

netrvají déle než pár minut a pak si jde dítě hledat lepší zábavu. Důležité je, aby 



maminka rychle odešla, neloučila se dlouho s dítětem, nestála za oknem, kde by ji 

mohlo dítě spatřit. Adaptace trvá přibližně 1 - 2 týdny. První tři měsíce jsou více či 

méně seznamovací - dítě si zvyká na režim, nové kamarády, prostředí, vstřebává 

pravidla. Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do 

činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo v kolektivu. 

To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas. Mohou přetrvávat potíže typu - 

,, já tam dneska nechci". Většinou to je jen zkouška nervů rodičů, dítě dobře ví jak na 

Vás, snaží se Vás tím obměkčit. Tady je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile 

jednou ustoupíte, bude to zkoušet i nadále. To se může vyskytnout, i pokud je dítě po 

nemoci. Zvykne si na svůj starý režim a bude opět chvilku trvat, než se aklimatizuje 

na školku. Nezapomeňte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Je 

zbytečné se teď trápit tím, že to dítě ještě neumí. Oblékání se lépe trénuje na jaře, 

když už není tolik vrstev; a i boty jsou snadnější. Rozhodně z toho dítě nebude 

zkoušené při zápise, tak zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je 

třeba.   

Pokud má vaše dítě nějaká omezení (zdravotní problémy, alergie...), obeznamte s tím 

učitelky. Čím více o dítěti vědí, tím lépe. Také děkujeme za vaši ohleduplnost, že k 

nám nevodíte nemocné děti. 

Přejeme Vám mnoho štěstí při zvládnutí adaptace a spokojenosti se školkou, dětem 

mnoho krásných zážitků, nových přátelství a pěkné vzpomínky.  

Budeme se snažit, aby každý den strávený v mateřské škole byl pro dítě radostnou 

událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Na vaše děti se 

těší 

ředitelka školy Lenka Kouřilová a kolektiv pracovnic MŠ 


