
 

 

 

 

Co by mělo dítě zvládat a  umět při nástupu do MŠ  
Hygienické návyky 

- vědomě ovládat své potřeby-používat WC (být bez 

plen i na spaní) 

- mýt si ruce mýdlem, utírat 

- smrkat, používat kapesník 

 

Zdvořilostní návyky    

- pozdravit, požádat, poděkovat 

 

Sebeobsluha 

- oblékat se, svlékat, obouvat, zouvat-alespoň se 

snažit- přiměřeně věku! 

- samostatně jíst lžící, samostatně pít z hrnečku 

- uklízet hračky na své místo 

 

Pohybové dovednosti  

- samostatně chodit po rovině, do schodů i ze schodů, 

přidržovat se zábradlí 

 

 

Komunikovat s dětmi i dospělými  

- verbálně se projevovat - sdělovat svoje potřeby a 

přání 

- reagovat na podněty  

 

Ze školního řádu vyplývá povinnost rodičů: 

„Rodiče přivádějí do mateřské školy pouze děti zdravé, čisté a upravené.“ 

Učitelky mají právo-(v zájmu ostatních dětí) - děti s nachlazením či jiným infekčním 

onemocněním do mateřské školy nepřijmout! 

 

 

 Dítě by mělo znát své jméno a reagovat na něj.  

 Mělo by poznat svoji značku, kterou si v MŠ vybere- pro označení skříňky, postýlky, 

složky na výkresy… 

 Z hygienických důvodů nelze přijímat děti s plenami. Dítě musí samo vědomě 

rozpoznat, kdy potřebuje na WC. (používat ho) Vědomě ovládat své potřeby. Volat 

včas! (snaha o utření zadečku po toaletě-starší děti). Samozřejmě se může stát, že se 

dítě zabere do hry a nestihne doběhnout na WC. 

 Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem, po 

jídle a po příchodu z venku. Mělo by umět používat kapesník a samo se vysmrkat. 

 Ven chodíme každý den (pobyt na hřišti, vycházka) kromě dnů s extrémními teplotami 

a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Je důležité, aby dítě umělo samostatně 

chodit po rovině, ale také po schodech. Mělo by zvládat déletrvající chůzi.  

 Mělo by si poznat své oblečení i obuv. Řekněte svým dětem, které oblečení mají na 

pobyt ve třídě a které na pobyt venku, a co jim popřípadě necháváte ve skříňce. Pro 

jistotu je potřeba vše podepsat či označit nálepkami se jménem. Dávejte dětem vždy 

takové oblečení, které si dokáže samo obléknout i svléknout. Taktéž obuv.  



 

 

 Každé dítě by mělo umět po dobu svačinky a oběda sedět na svém místě a nepobíhat 

po místnosti. Dítě musí umět držet lžíci a samo se najíst a napít s klasické sklenice a 

hrnečku. 

 Každý den v ranních hodinách mají děti nějaký čas na hraní, poté se podává svačinka, 

před kterou je třeba uklidit hernu. Dítě by si mělo umět po sobě uklidit. Většina 

malých dětí to pochopí velmi brzy při sledování ostatních dětí. 

 V MŠ  si děti pouze nehrají, ale vzdělávají se, plní třídní vzdělávací program- zpívají, 

malují, nacvičují, tvoří, tančí… Není to ,,hlídací zařízení“, ale výchovně vzdělávací 

zařízení. Proto je nutné, aby si i malé dítě umělo alespoň 5-10 min u nějaké činnosti 

setrvat. Není vhodné pro starší děti, aby je neustále ve všem malé děti rušily, 

omezovaly apod.  Proto dítě musí mít alespoň základy výchovy. Být pokud možno 

poslušné. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, úmyslně ničit hračky apod. 

Dítě musí reagovat na pokyny učitelky.  

 I malé dítě musí mít nějaký respekt k dospělému-uznávat autoritu, Je více než nutné,, 

aby dítě bylo poslušné- aby na vycházce při pokynu stůj, vědělo, co to znamená. Mělo 

by reagovat na běžné pokyny.  

 Dítě by mělo znát pravidla základy slušného chování- pozdravit, poděkovat, poprosit. 

Mělo by zvládat komunikační dovednosti odpovídající jeho věku- sdělit své potřeby, 

přání.  

 Určitě mnohé z těchto dovedností již dítě naprosto bez problémů zvládá, ale některé si 

asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude 

Vaše dítě ve větší pohodě, až začne školičku navštěvovat. Pravidelností, důsledností a 

postupem doby jistě zvládnete většinu správných dovedností a návyků. Chvalte své 

dítě za každý pokrok, kladně motivujte.  

 Důležité je aby se dítě do školky těšilo, šlo s radostí, aby důvěřovalo paní učitelce. 

Rozhodně není na místě dítě školkou či paní učitelkou zastrašovat. Povídejte si s 

dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a 

paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Je potřebné 

poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce 

doma mluvte hezky. "Nestrašte" své dítě mateřskou školou! Rozhodně by nemělo 

zaznívat "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. 

 Nástup do MŠ bude pro některé trochu komplikovaný odloučením od rodičů. Některé 

děti to ponesou těžce a Vy s nimi. Každé dítě se jinak přizpůsobuje novému prostředí 

a kolektivu, méně přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v MŠ dlouho. Velice dítěti 

pomůžete, když nebudete ve stresu Vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být 

pevně rozhodnuti odejít a rozloučení neprotahujte.  

 Máte- li nějaké pochybnosti, požadavky, s důvěrou se na nás obraťte.  

 Buďte trpěliví a důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané 

úrovni. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká od kamarádů ve školce.  

 Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně 

očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí 

a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo 

nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými 

hračkami než má doma ... Ujistěte dítě, že ve školce není "odloženo", ale že víte, že 

mu ve školce bude (až si zvykne) dobře a bude tam rádo. 

Hodně štěstí a  hlavně trpělivosti Vám  i nám.   

 


