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JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) 

Dítěti ulehčí zvykání si na MŠ, pokud je vedeno k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní 
učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude 
samo umět:  

 obouvat a zouvat přezůvky a boty (tkaničky zaváže učitelka), 

 poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty), 

 oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité 
oblečení, se kterým si nemůže samo poradit – košile s drobnými knoflíky, zástěry 
se zapínáním na zádech, oblečení se složitými sponami apod.),  

 zvládat chůzi po schodech,  

 samo se najíst lžící, pít ze skleničky, 

 setrvat na místě během jídla, 

 umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek,  

 používat kapesník, vysmrkat se, 

 používat toaletu, říci si, pokud potřebuje na WC,  

 reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání svého jména, 

 ochotně chodit za ruku (zejména venku, na schodišti), 

 respektovat pravidla a autoritu učitelky, 

 snažit se vědomě používat zdvořilostní chování – pozdravit, poděkovat, požádat, 

 nová jídla alespoň ochutnávat. 

Postupně zvykejte dítě také na spánek bez plenek. Pokud se i tak Vaše dítě občas během 
spánku pomočí, dejte mu do MŠ na lehátko jednorázovou papírovou podložku. 

Oblečení a věci do MŠ připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat 
a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to 
zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo. 

Jak by rodiče měli motivovat dítě před vstupem do MŠ? 

Povídejte si s dítětem, jaké to v MŠ bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní 
učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Využijte dne otevřených 
dveří a dalších akcí pro veřejnost, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, 
s průběhem dne v MŠ. Dohodněte si s paní učitelkou ve třídě adaptaci dítěte, tzn., jak 
dlouho první dny bude dítě ve školce pobývat. Není vhodné ho zde hned první dny nechat od 
rána do odpoledne, na druhou stranu nedoporučujeme, abyste s dítětem ve třídě zbytečně 
dlouho pobývali. Vymyslete si svůj vlastní rituál při loučení, který mu zajisté pomůže. Je to 
opravdu velmi individuální záležitost, které je vhodné věnovat pozornost. 

Potřebné je taktéž poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo 
neznámého. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou!  
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Rozhodně byste dítěti neměli říkat: „No počkej, ve školce, tam budeš muset…jak to nebudeš 
umět, děti se ti ve školce budou smát…“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, 
vytvářelo si zbytečnou bariéru. 

Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní 
a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení rodiče 
nebo prodloužení času ve školce není pro něj již tak stresující.  

Dítě si může s sebou do MŠ vzít svého „mazlíčka“ (plyšáka, polštářek apod.), kterého má 
rádo, připomíná mu domov (pocit jistoty) a zklidňuje ho. Prosíme však, abyste do mateřské 
školy nenosili hračky (viz Školní řád).  

Co dítě v mateřské škole potřebuje? 

 přezůvky – plné, pevné, pohodlné, správnou velikost – z důvodu bezpečnosti a 
zdravého vývoje nožky dítěte (nazouváky nejsou povoleny),  

 oblečení pro pobyt ve třídě – tričko, tepláčky, ponožky – vše přizpůsobit ročnímu 
období, 

 oblečení pro pobyt na školní zahradě – vše rovněž přizpůsobit počasí a ročnímu 
období, 

 dostatek náhradního oblečení v případě „nehody“ ušpinění – tričko, tepláky, spodní 
prádlo, 

 pyžamko, 

 3x do roka toaletní potřeby – kapesníky, toaletní papír, vlhčené ubrousky, papírové 
kuchyňské utěrky, mýdlo, straší děti kartáček na zuby a zubní pastu (dle informací ve 
třídě). 

Věříme, že tento velký okamžik dítěte, kdy ze svého rodinného prostředí vstupuje do 
společnosti mezi ostatní vrstevníky a dospělé, prožijete všichni příjemně, bez zbytečných 
obav a stresů. Ve školce se o Vaše děti postarají zkušené odbornice, kterým můžete 
důvěřovat a které jsou nakloněny otevřené komunikaci, jejímž jediným cílem je pohoda, 
spokojenost a rozvíjení dítěte. Myslete na to, že dítě z Vás vycítí sebemenší nervozitu, 
pochyby, rozladění…. V prvé řadě zpracujte sami v sobě to, že Vám děťátko povyrostlo a jde 
do světa…. 

Přejeme Vám jen do dobré a těšíme se na milou spolupráci! 

 

Mgr. Stanislava Korcová – ředitelka školy 

Bc. Jana Richterová – zástupkyně ředitelky školy 

a všechny ostatní zaměstnankyně ! 
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