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Milí rodiče, 

se vstupem do lesní mateřské školy nastává pro Vás i Vaše dítě v životě velká změna. Čas strávený ve                   
školce má pro rozvoj dětí zvláštní význam. Častokrát poprvé přichází do prostředí, které se tolik liší od                 
důvěrně známého domova a dítě se musí vyrovnat s mnoha změnami: 

● máma a táta mu nejsou po část dne bezprostředně k dispozici, 
● musí si vytvořit důvěru k nové osobě, která je zde současně i pro jiné děti, 
● rozvíjí vztahy se skupinou dalších dětí, 
● musí se učit novým pravidlům a přizpůsobit se novému dennímu režimu. 

Zatímco jedno dítě přistupuje k nové situaci       
radostně a spontánně, jiné vyčkává a pozoruje,       
další se dokonce bojí. Jedno dítě se učí zvládat         
nové požadavky rychle, jinému jde pomaleji stát se        
„školkáčkem“. Adaptace na nové prostředí může      1

trvat i několik měsíců (zvláště u kratších typů        
docházky 2 či 3 dny v týdnu). 

Každé z dětí je jiné a jinak dlouho mu trvá se           
vyrovnat s velkou změnou, kterou vstup do školky        
je. Následující řádky mohou pomoci Vám a       
Vašemu dítěti k tomu, aby tato změna proběhla co         
nejhladčeji a poradí, jak se na vstup do školky         
připravit a co můžete očekávat. 
 

Jaké reakce můžete u dětí čekat 
Je zcela přirozené, že se mimo nadšení z nových kamarádů, dobrodružství a krásných zážitků u dětí                
objeví i negativní emoce a reakce. 

● Strach, obavy - Jsou u mnoha dětí zcela běžnou reakcí. Není třeba chtít po dítěti, aby se nebálo.                  
Pokud vidíte, že se dítě bojí, ujistěte ho, že tomu rozumíte a že je to normální, protože neví, co                   
ho čeká. Zároveň ho ujistěte, že ve školce nebude hned od začátku samo a než zjistí, jaké to ve                   
školce je, budete tam s ním. Udělejte si čas a pojďte s námi první dny na dopolední výpravu. 

● Smutek, pláč - Loučení s rodičem je pro dítě emocionálně náročnou situací a je v pořádku, pokud                 
emoce projevuje pláčem (i u nás dospělých může loučení s blízkým vyvolat smutek). Není nutné               
dítě přesvědčovat, aby neplakalo. Pláč při loučení se může objevit i u dětí, které jsou jinak ve                 
školce spokojené; v tom případě pláč během pár minut po odchodu rodiče ustane (může pomoci               
nějaký loučící rituál, který si s dítětem domluvíte - např. předání konkrétnímu průvodci, pusa přes               
branku atd.). Pokud je dítě plačtivé a nespokojené v průběhu celého dne, je třeba spolu s                
průvodci hledat řešení, jak mu s adaptací pomoci. 

● Zdánlivá nečinnost, nezapojení se do skupiny - Většina dětí se potřebuje nejprve zorientovat.             
Bude se chovat jako pozorovatel, vyčkávat a pozvolna prozkoumávat prostředí. Některé děti            

1 Ukončenou adaptací je míněn stav, kdy se už dítě pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě a uzavírá 
přátelství. Využívá pro sebe šance, které mu školka poskytuje. 
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mají tento přístup přirozeně v povaze a mohou zůstávat jen pozorovateli i několik měsíců. I               
pozorováním se dítě intenzivně učí. 

● Konflikty s jinými dětmi - Postupem času si dítě bude hledat své místo ve skupině. Může dojít ke                  
konfliktům s jinými dětmi. Průvodci jsou zde proto, aby dětem pomohli se vzájemným řešením              
konfliktních situací, pokud je to třeba. Jejich snahou je ale naučit děti zvládat tyto situace samy.                
Proto zasahují až v případě, že by si děti opravdu nevěděly rady nebo docházelo k agresi. 

● Zvýšená únava, náladovost - Začátek docházky do školky je pro malé dítě fyzicky, ale i psychicky                
náročný. Ve školce má dítě celý den velké množství pohybu, zároveň je stále v kontaktu s jinými                 
lidmi a musí zvládat mnoho sociálních interakcí, což klade velké nároky na jeho fyzickou kondici i                
nervový systém. Může být zpočátku zvýšeně unavené a náladové. Je vhodné zvláště v této době               
dbát na pravidelný denní režim, pravidelnou stravu a dostatek spánku. Zvažte také docházku do              
různých kroužků a zájmových aktivit, aby dítě nebylo přetížené. 

● Dítě nevypráví své zážitky - Předškolní děti žijí především přítomností a intenzivně prožívají to,              
co zrovna aktuálně probíhá. Mnoho dětí tak není schopno říci, co v průběhu dne dělalo a co                 
zažilo, prostě už to pro ně není důležité. Je také třeba počítat s tím, že malé děti příliš nevnímají                   
čas a do jejich vyprávění se často míchají fantazie nebo události, které se staly v jinou dobu.                 
Chcete-li si zážitky ze školky spolu s dítětem připomenout, můžete využít zápisy v kronice a               
fotogalerii, kterou rodičům průběžně poskytujeme. 

● Vše proběhlo hladce a po měsíci najednou dítě do školky nechce - Takový propad po jednom až                 
dvou měsících je poměrně častý (zvláště u dětí, u nichž adaptace proběhla zcela hladce).              
Zatímco na začátku bylo pro dítě ve školce vše zajímavé, nové a mělo spoustu zážitků, najednou                

se z docházky do školky stává rutina a dítěti dochází,          
že je to napořád. Navíc v době kdy přichází podzim,          
pošmourná rána a ubývá světla. Je třeba vytrvat, toto         
období během pár týdnů obvykle přejde (někdy pomůže        
alespoň občas dítěti nabídnout vyzvednutí po obědě,       
věnovat mu doma zvýšenou pozornost apod.). 

● Dítě nechce domů - Neznamená to, že by mu         
bylo ve školce lépe než s Vámi. Často si chce jen           
dokončit hry, také to může znamenat, že chce pobýt ve          
školce nějakou dobu spolu s Vámi, samotnému by mu         
to bylo už dlouhé. I při pozdějších odchodech dbejte na          
denní režim, aby dítě nebylo přetažené. 

Co můžete udělat vy, rodiče 
Pro malé dítě jsou rodiče ti nejdůležitější lidé na světě. Oni mu svým příkladem ukazují, jak na kterou                  
situaci reagovat, jak mluvit s druhými, zkrátka jak ve společnosti fungovat. A dítě dokáže velmi dobře                
vycítit, jak se zrovna rodič cítí, jestli je nejistý, nervózní, bojí se nebo naopak klidný, rozhodný. Pocity                 
rodičů pak děti velmi často přenáší na sebe a podle toho se chovají. Proto má velký význam na školku                   
připravit především sebe sama, být si vědom svých rozhodnutí i důvodů, které mě k nim vedou. 

Chci skutečně dát dítě do školky? 
První důležité rozhodnutí. Má-li dítě zvládnou nástup do školky, musí jej rodiče pustit. I pro rodiče je                 
vstup dítěte do školky něčím zvláštním. Doléhají na Vás změny a nové výzvy. Určitou část dne jste bez                  
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svých dětí a nevíte bezprostředně, co dělají nebo        
jak se cítí. Ve skutečnosti i rodiče potřebují nějaký čas          
na přivyknutí. 
Pokud musíte nastoupit do práce, je vše jasně dané         
(i většina dětí to vycítí a nástup do školky zvládne).          
Pokud ale zvažujete školku z jiných důvodů,       
zamyslete se, jestli jste s nimi opravdu v souladu.         
Neřiďte se nátlakem z okolí, ale dejte na svůj pocit. Ne           
každý tříleťák skutečně školku potřebuje. Zvláště u       
dětí, které mají doma mladšího sourozence, je dobré        
nástup do školky dobře zvážit. Některému dítěti       
společnost ostatních opravdu prospívá a jiné bude       
mnohem raději s mámou a miminkem doma. 

Vybrali jsme školku dobře? 
Druhé důležité rozhodnutí. Není lehké, ale snažte se co nejvíce ujistit, že průvodcům můžete důvěřovat,               
že souhlasíte se zaměřením a výchovně-vzdělávacím programem ve školce, sedí vám náš denní režim,              
považujete prostředí ve školce za vhodné a bezpečné. Pokud jako rodič získáte jistotu, že o Vaše dítě                 
bude ve školce dobře postaráno, můžete tento pocit přenést i na své dítě.  

A jak na to? 

● Prostudujte si veškeré informace na webových stránkách školky, prohlédněte si stránku na            
Facebooku 

● Navštěvujte Dny otevřených vrátek, slavnosti a akce pořádané pro veřejnost - dítě se seznámí s               
prostředím, Vy si popovídejte s průvodci a rodiči dětí, co už školku navštěvují. 

● U nejmenších dětí využijte možnost docházky do klubu pro rodiče s dětmi Šnečci 

Pro děti od 2,5 do 4,5 je určen adaptační kroužek Kulíšci, už bez rodičů. 

Zde se Vy i dítě můžete seznámit s prostředím školky, programem i lidmi, kteří zde pracují.                
Nástup do školky pak bývá mnohem snazší... 

Jak ještě mohu dítěti pomoci? 
● Před nástupem do školky si o ní povídejte v pozitivním světle, jaké to tam asi bude, co vše tam                   

děti dělají, co jste vy měli na školce rádi, malujte si obrázky, jak to vypadá ve školce. Vyhněte se                   
jakémukoliv strašení dítěte („jen počkej ve školce, tam už tě postaví do latě“). Můžete využít i                
některé příběhy pro děti.  2

● Buďte pro dítě dobře čitelní a spolehliví - Důležitým předpokladem pro úspěšnou adaptaci je              
přehlednost a předvídatelnost situace, např. vždy stejná doba příchodu nebo vyzvedávání ze            
školky, docházka v pevně stanovené dny, i když se dítěti nebo Vám právě nechce. Dodržujte               
dohody s dítětem (zejména čas příchodu, ujasněte si ho předem s průvodci). 

● Dodání sebejistoty v sebeobsluze (“mám vliv na to, co se mnou bude”) - Před nástupem do                
školky se snažte naučit dítě, co nejvíce se o sebe postarat samo (úměrně věku). A s tím co                  

2 např. kniha Barbory Hamblin - Flandil ve školce 
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neumí, si aktivně říci o pomoc. K tomu je třeba správné vybavení. Už při pořizování batůžku,                
lahve, krabičky apod. myslete na to, aby se s nimi dítěti co nejlépe manipulovalo. 

● Zajištění emocionálního bezpečí - Ujišťujte dítě, že ho máte rádi. Věnujte mu v tomto období               
zvýšenou pozitivní pozornost. Můžete naplánovat, co báječného spolu po školce podniknete           
(těšení se na společný zážitek může pomoci). U někoho se osvědčuje mít s sebou fotku sebe s                 
rodiči, svoji mazlicí hračku, oblíbenou dobrotu od maminky apod. 

● Vytvářejte dítěti pocit celkového bezpečí - Vychází z toho, že rodič se chová klidně, vše je s                 
dítětem probráno předem (jaký je program ve školce, co se tam dělá, proč se tam chodí, na koho                  
se může obrátit v případě potřeby, kde má věci, co má dělat, když chce na záchod, jíst, pít, co                   
dělat kdyby ho některé z dětí zlobilo, jak se kdo jmenuje, jaká jsou pravidla, ...). 

● Promyslete si loučení - Zvláště pro maminky může být ranní loučení náročné, dítě nemusí být               
zvyklé se s nimi loučit, a tak může být odchod emočně vypjatou situací. Pokud víte, že                
nezůstanete klidné, může pomoci, když dítě do školky zpočátku odvádí někdo, s kým je dítě               
zvyklé se loučit (tatínek, prarodiče). Jak loučení proběhne proberte s dítětem v klidu doma              
předem a neváhejte požádat průvodce o pomoc (s dostatečným předstihem před ranním            
kruhem). 

● Pracujte s námi na vytváření komunity - Zapojení se mezi ostatní rodiče, děti a absolventy školky                
Vám i dětem pomůže s vytvořením důvěry a pocitu bezpečného prostředí. Pravidelně pořádáme             
slavnosti, společné ohně, brigády nebo si jen s dalšími rodiči a dětmi při odpoledním vyzvedávání               
udělejte piknik na školkové zahradě. 

Je to mnoho nových věcí a proto se zejména u nejmenších osvědčuje zvykat si postupně - s                 
doprovodem rodičů (viz. Adaptační plán níže).  

 

Adaptační plán 
Tento plán berte jako doporučení. Každé dítě je jiné i vaše rodinná situace může být rozdílná. Jednotlivé                 
kroky ale není vhodné úplně vynechávat. Prvních pár dní si prosíme vyhraďte k tomu, abyste dítě mohli                 
svou přítomností podpořit. 
Také Vás prosíme o pochopení, že se chceme věnovat všem dětem se stejnou láskou a péčí, proto                 
očekáváme, že rodiče budou respektovat náš společný rytmus a zůstanou spíše tichými pozorovateli,             
kteří dodávají jistotu svou přítomností. Zatímco jste ve školce s dítětem, můžete se věnovat nějaké               
činnosti v zázemí (sekání třísek, ořezávání pastelek, čtení, své práci, ...). 
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● 1. den SPOLEČNĚ NA VÝPRAVU: Přijďte do školky do 8:30, ať máte čas vyřídit vše potřebné a                 
pohrát si na zahradě. Zůstaňte spolu s dítětem na dopolední program (ranní kruh, výprava do               
lesa). Dítě se seznámí s tím, jak to ve školce chodí a příště už bude vědět, co ho čeká. 

● 2. - 3. den SAMOSTATNÁ VÝPRAVA - Přivítejte se s námi na ranním kruhu, po něm se                 
rozloučíme a děti s námi vyrazí na výpravu. Vás prosíme, počkejte na ně v zázemí nebo někde                 
poblíž, abyste tam byli, až se vrátíme. 

● 4. - 5. den a následující týden SAMOSTATNÉ DOPOLEDNE: Rozlučte se s dítětem před ranním               
kruhem, nebojte se domluvit s průvodci, čím vám mohou pomoci. Dítě v tyto dny doporučujeme               
vyzvedávat po obědě, aby bylo přivykání postupné. 

● 3. týden ODCHOD PO SVAČINCE - Pokud chcete nechávat dítě ve školce i na odpolední               
odpočinek, nachystejte společně spacák, polštářek, oblíbeného mazlíka a ráno si je připravte do             
odpočinkové místnosti. Vezměte tam dítě s sebou a společně si proberte, jak to bude probíhat.               
Je-li to možné vyzvedávejte dítě po svačině okolo 15:00, ať pro něj není odpoledne příliš dlouhé.                
I když dítě nechce hned domů, je čas strávený ve školce společně důležitý. 

● 4. týden a dále - Podle průběhu adaptace, můžete zařadit běžný režim, pokračovat v odchodech               
po obědě či svačině. 

Závěrem 
Každý nový začátek znamená rozloučení s důvěrně známým. S tím jsou spojeny silné city. Pokud si                
nejste jistí, hledejte radu u našich průvodců. Nemějte strach z loučení ani z toho, že to třeba nevyjde                  
hned napoprvé bez problémů. Vaše dítě poroste a bude jistější a sebevědomější. Brzy pobyt mezi námi                
zvládne a vytěží z něj co nejvíce. A pro vás se lesní mateřská škola V Závětří a komunita okolo ní snad                     
stane novou a příjemnou  kapitolou v životě. 

 Váš tým ze Závětří 
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