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ADAPTAČNÍ PROGRAM 

 

Vážení rodiče,  

 

vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě 

dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly 

převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové 

kamarády i dospělé a nové prostředí. Musejí se podřídit určitým 

pravidlům a už nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s 

touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas 

na přivyknutí nové situaci.  

Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby 

do ní chodily rády. Určitě mám pravdu, když řeknu, že spokojené děti 

mají i spokojené rodiče a to je to, o čem chceme s Vámi mluvit a jakým 

způsobem chceme s vámi spolupracovat.  

Adaptační program je takové doporučení od nás, jak postupovat, aby si 

dítě na školku rychle a plynule zvyklo, těšilo se na ni a aby při příchodu 

do školky a při odloučení od maminky neplakalo. 

Rádi bychom umožnili dětem postupné poznávání a zvykání si na nové 

prostředí, na nové lidi - během celého měsíce září. Proto 

doporučujeme, aby rodiče, kteří mají možnost se s dětmi přijít do 

školky nejprve podívat, později nechávat dítě ve školce na hodinu, dvě, 

tři a vždy si pro ně za chvíli přijít, tuto možnost využili.  

Je důležité, aby dítě nemělo pocit, že je do školky odloženo a maminku 

již nikdy neuvidí. Malé děti nemají pojem o čase, věta „Přijdu si pro 

tebe odpoledne“ jim nic neříká.  

Pokud má dítě svoji oblíbenou hračku, plyšáčka, panenku atd., ať nám 

ji přinese do školky ukázat, pokud rádo kreslí, může společně s 
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maminkou cokoliv namalovat, a také přinést s sebou. Vždy je důležité 

domluvit se předem s paní učitelkou ve třídě, jak dlouho se rodiče ve 

třídě zdrží, jakou formou se chtějí do činnosti ve třídě zapojit. 

Je ale třeba, aby zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušili chod 

školy. Bylo by dobré, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce 

na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a 

plynule. 

 

Co všechno by mělo umět tříleté dítě: 

 

• chodit, lézt, běhat a samostatně se pohybovat 

• samo se najíst, používat záchod z vlastního podnětu, obléknout se 

(s lehkou dopomocí),  umýt si ruce 

• hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit 

• myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být 

zvídavé 

• pozorovat a napodobovat okolí 

• mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi 

• být přístupné výzvám, návodům a domluvám, používat pro sebe 

zájmeno „já“ 

• prosazovat svou vůli (svoje chtění) 

• vzít na vědomí přítomnost druhého dítěte při hře a případně si 

hrát dohromady 

 


