
DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

Adresa:  Mateřská škola U Obory 385, 190 15 Praha – Satalice 

 

Ředitelka: Marie Špalková, 603 556 059,  

info@ms-satalice.cz 

Zástupkyně ředitelky:  Lenka Janů,  

skolka@ms-satalice.cz 

Hospodářka a vedoucí školní jídelny:   

Olga Jáně, 739 720 039,  

hospodarka@ms-satalice.cz 

Webové stránky:  www.ms-satalice.cz 

 

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí 

Adaptační plán Mateřské školy  

 

 

Adaptační proces 

 

• Zvykací doba pro nově příchozí děti je první týden do 10 hodin, pro všechny 

nové děti ze tříd Kuřátka a Rybičky. Druhý týden opět pondělí a úterý do 10 

hodin a dále po domluvě s p. učitelkou na třídě 

• Zvykání na školku je individuální proces, proto je potřeba adaptační proces 

přizpůsobit potřebám daného dítěte! 

• děti vyzvedáváme po obědě do plného zvládnutí adaptace v MŠ a až pak se 

domlouváme na odpočívání po obědě a vyzvednutí si dítěte po odpolední svačině 

(nejdříve ve 14,30hod) 

 

 

 Začlenění dítěte do prostředí MŠ 

 

• významná událost týkající se celé rodiny 

• dítě si musí zvyknout na odloučení od rodičů, na denní režim, učí se fungovat 

v kolektivu vrstevníků 

• adaptace je dlouhodobou záležitostí a vždy musí být zohledněná osobnosti dítěte 

a domluvit se na postupu s rodinou týkající se konkrétního dítěte 

• podmínkou úspěšného vstupu do mateřské školy je postupné seznamování se s 

novým prostředím (je to věc individuální) 
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• bezproblémovému zařazení do běžného režimu MŠ pomůže, když dítě bude mít 

zvládnuté sebeobslužné činnosti přiměřené věku, je zvyklé na odloučení od 

rodičů, např. bývá na návštěvě u prarodičů či známých bez přítomnosti rodiče 

 

 

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky: 

 

• znát svoje jméno, starší děti i příjmení 

• umět si říci, co chce nebo potřebuje, je nutné, aby dokázalo vyjádřit svoji 

potřebu, nejlépe slovně, aby znalo pojmy – vezmi, podej, pojď sem. 

• umývat si ruce, utírat se do ručníku 

• smrkat 

• umět držet lžíci, samostatně se najíst lžící a pít z hrnečku, skleničky 

• během jídla sedět v klidu u stolu 

• rozpoznat svoje oblečení 

• obouvat a zouvat boty, bačkory (tkaničky pomůže zavázat učitelka) 

• oblékat se a svlékat – tričko, kalhoty, ponožky (učitelka by měla pomoci jen v 

případě nutnosti) 

• používat samostatně toaletu – umět si včas říci (pleny do mateřské školy nepatří) 

 

Co potřebuje mít dítě z domova: 

 

• vhodné oblečení do třídy a bačkory s pevnou patou (nevhodné jsou boty typu 

Crocs) 

• oblečení a boty na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si ušpinit) 

• náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí min. dvoje) 

• pyžamo (cca 1x za 14 dní si dítě přinese čisté pyžamo, výměnou za nošené)  

• to vše označené jménem dítěte! 


