
 

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo 
před nástupem do mateřské školy: 

 
• umýt si ruce tekutým mýdlem 
• samostatně používat ručník 
• vyčistit si zoubky 
• samostatně používat WC (nepoužívat nočník) s utřením pomůžeme 
• umět se vysmrkat (!), nejen si utřít nos, používat papírové kapesníky 
• aktivně hlásit své potřeby ! 
• nepoužívat v MŠ dudlík ani při usínání (v MŠ nepřípustné) 
• nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny (v MŠ nepřípustné) 
• samostatně jíst a pít (nekrmte dítě, učte  ho u jídla sedět u stolu, jíst lžící, nedávejte 

mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku  s „násoskou“) 
• při obědě jíst nejen polévku, ale i hlavní jídlo 
• umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky – nekrájet na dílky 
• dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy) 
• mělo by zvládat déletrvající chůzi 
• umět být chvíli sám bez svých blízkých 
• přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, 

déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí 
• umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit,poděkovat,pozdravit-) 
• reagovat na pokyny učitelky a reagovat na své jméno 
• respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu 
• poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, bačkory (vše musí být podepsané ) 
• poznat si svoji značku, kterou bude označena  místo v šatně, v umývárně, boxík na 

lůžkoviny 
• obout a vyzout boty, bačkůrky 
• částečně se obléknout  

  

 Zkušební doba pobytu v mateřské škole je stanovena maximálně na 3 měsíce. Jeví-
li se dítě v této době jako neadaptabilní ( denní pomočování, nesamostatnost 
při oblékání a stravování, nepřizpůsobivost životu v kolektivu), může ho ředitelka 
školy vyřadit. 

  

Adaptace nově přijatých dětí 

Adaptační dobu upravujeme dle potřeb dítěte a po konzultaci s rodiči. Během adaptace se 
přihlíží ke každému dítěti individuálně a postup je domlouván s rodiči. První den nástupu 
do MŠ mohou být rodiče s dětmi ve třídě. 

Rodičům doporučujeme počítat s tím, že prvních 10 dní bude nově přijaté dítě ve školce 
pouze dopoledne ( nutná postupná adaptace). 

 


