
Jak připravit děti do naší mateřské školy Radost. 
 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě přichází do naší MŠ většinou z domácího prostředí, obvykle nebylo ve 

větším kolektivu ani v cizím prostředí bez rodičů nebo svých blízkých. Je velice 

důležité, jak ho na příchod do MŠ připravíte. Proto bychom Vám chtěli 

poskytnout některá doporučení.                                                                          

Dítě by se mělo těšit na nové prostředí, nové hračky a kamarády. Není vhodné 

dítě mateřskou školou strašit („Protože nás doma neposloucháš, půjdeš do 

školky.“). 

Třída batolat(ne tříleté děti): 

Dítě by mělo svým způsobem zvládnout: 

- samostatnou chůzi, 

- najíst se lžící a pít z hrníčku, 

- snažit se aktivně zapojit při oblékání a svlékání, 

- snažit se aktivně zapojit při obouvání a zouvání. 

Dítě by již nemělo být dle našich kritérií kojeno. 

Měli byste se s dítětem pohybovat po sídlišti již bez kočárku, v mateřské škole 

ho také nemůže mít. Děti denně chodí na vycházky. 

Dítě může mít dudlík i pleny. Pokud je dítě v období před nástupem do MŠ 

(červenec a srpen) celodenně zaplenkováno, nespěchejte v žádném případě 

s odvykáním. Na začátku školního roku bude dítě vystaveno mnoha změnám a 

toto by byl další stresující faktor. 

Dítě by mělo vstupovat do mateřské školy vždy zcela zdravé. 

Ke spokojenosti všech zúčastněných (dítě, rodič, pedagog, chůva) dbejte rad 

profesionálů a snažte se s nimi aktivně spolupracovat. 

 

Děti 3 – 6 let: 

Při vstupu do školy by mělo mít dítě osvojené základní dovednosti: 

- znát své jméno a reagovat na ně, 

- úměrně ke svému věku se oblékat a svlékat, 

- úměrně ke svému věku se obouvat a zouvat, 

- najíst se lžící, pít z hrníčku a sklenky, 

- vyčistit si nos, 

- nepomočovat se, nepoužívat pleny (ani večer při spaní), 

- udržovat čistotu (hygiena, používání WC), 

- sdělit své potřeby, 

- respektovat pokyny dospělého, 

- dodržovat zásady slušnosti (pozdravit, požádat a poděkovat), 

- chodit na delší vycházky pěšky a nevozit se již v kočárku (děti 3leté). 

 

 



V mateřské škole se děti základní dovednosti neučí, pouze si je prohlubují. 

Základní dovednosti hygieny, sebeobsluhy a slušného chování si děti 

osvojují v rodině. Učitel v mateřské škole zajišťuje výchovně vzdělávací 

činnost. 

 

Nově příchozím dětem vadí všechny změny a přechody: po hrách příprava a 

přechod na svačinu, po svačině příprava na vycházku (oblékání), po vycházce 

odchod do šatny (svlékání), příprava a odchod na oběd. Nejhorším momentem je 

odpočinek po obědě. Dítě často pláče, protože ztrácí pojem o čase a myslí si, že 

je večer. Domnívá se, že jste na něj zapomněli, že už se domů k mamince a 

tatínkovi nevrátí. Pokud je to možné, vyzvedávejte dítě zpočátku po obědě. 

Neslibujte dítěti odchod domů po obědě, když víte, že bude odpočívat. 

Během prvního měsíce se dítě nenásilně a postupně přizpůsobuje uspořádání dne 

v MŠ. Rodiče by měli ráno poskytnout dítěti dostatek času na vstávání a 

oblékání. Měl by být omezen ranní shon a vyloučen křik na dítě. Při 

vyzvedávání dítěte si udělejte čas a společně s ním si prohlédněte nástěnky. Za 

obrázky a první výrobky dítě chvalte. Každé dítě je úplně jiné. Proto věnujte 

potřebám svého dítěte velkou pozornost. 

 

Adaptační program dětí 2 – 6 let: 

Adaptační program nabízíme nově příchozím dětem v měsíci červnu. Dítě ve 

Vašem doprovodu může přijít do MŠ v době od 15.00 do 16.45 a zapojit se do 

volných her, a to vždy po předešlé telefonické domluvě. Termín musí vyhovovat 

jak Vám, tak i nám. 

 

Další informace o životě naší mateřské školy Radost najdete na našich 

webových stránkách: www.zsbarr.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.zsbarr.cz/

