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NA CO VŠECHNO DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVIT, ABY
BYLO VE ŠKOLCE SPOKOJENÉ

Dítě by mělo:
dokázat se vyrovnat s pocitem, že část dne bude samo bez mámy a bez táty,
překonat pocit strachu, že si pro něj máma už nepřijde,
umět si hrát samo, paní učitelka se nemůže věnovat stále jen jednomu dítěti,
být připravené na to, že existují děti, které jsou větší, silnější, a že ne každé dítě ho
bude mít rádo
• umět si hrát společně s ostatními dětmi.
•
•
•
•

Tříleté dítě by mělo umět:
Znát své jméno a příjmení.
Umět si říci, co chce nebo potřebuje. Navázat verbální oční kontakt při komunikaci.
Respektovat pokyny dospělého.
Umět požádat o pomoc a poděkovat.
Umět se podělit o hračku a uložit ji na své místo.
Umět pozdravit a rozloučit se.
Spolupracovat při oblékání a svlékání.
Poznat si své oblečení (musí být podepsáno, označeno) a uložit jej na označené místo.
Umět nazouvat a vyzouvat obuv (tkaničky zavážeme).
Oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky … (nasměrujeme, otočíme).
Používat kapesník, umět se vysmrkat.
Při kašli si zakrývat ústa rukou.
Používat samostatně toaletu.

Umýt si ruce mýdlem a používat ručník (dlouhé rukávy si vyhrnout).
Vydržet sedět při jídle u stolu.
Držet lžíci, umět se s ní najíst.
Umět pít ze skleničky, hrnečku.
Jíst pevnou stravu – kousat.
Zvládnout chůzi po schodech.
Být připraven na pobyt venku v délce 90 minut. (Choďte s dítětem, nenoste jej, nevozte
v kočárku.)
Buďte jednotní v požadavcích. Dopřejte dítěti pocit, že to zvládne. Odměnou Vám bude
zdravě sebevědomá osobnost.
Paní učitelky od prvního vstupu dítěte do školky jej hrou a různými aktivitami připravují na
vstup do ZŠ. Není v jejich silách dělat za děti to, co by měly s Vaší pomocí již umět.
Co s sebou do mateřské školy:
- přezůvky s pevnou patou (NE pantofle)
- pohodlné oblečení do třídy, které si umí dítě samo obléct (tepláčky, leginy, sukni, tričko...)
- náhradní spodní prádlo a tričko do přihrádky v šatně
- převlečení na ven, které si dítě může umazat – jiné než do třídy
- gumovky a pláštěnku
- pyžamo s poutkem
- toaletní papír, papírové ubrousky na stolování, papírové kapesníky, tekuté mýdlo
- zubní kartáček a pasta
- plastový hrneček na pitný režim
Prosíme rodiče, aby dětem nedávali hračky z domova. Nemůžeme za ně nést zodpovědnost
Vše řádně podepsané!
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny ustanovením § 33
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že
předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoli v poskytování péče.
Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním
vzdělávacím programem dané mateřské školy.

