
Připravenost dítěte pro vstup do mateřské školy 

 

Do naší mateřské školy Viva Bambini přijímáme děti zpravidla ve věku od 3 let. Mohou však 
být přijaty i děti mladšího věku, pokud jsou schopny zvládnout základní udržování čistoty, 

tzn. pohybují se bez plen. Přebalování dětí není z hygienických důvodů v naší školce možné.  

Další podmínkou pro přijetí dítěte je jeho připravenost odpoutat se z těsné vázanosti na 
matku. Schopnost separovat se od matky je důležitým mezníkem ve vývoji dítěte a je 

předpokladem pro samostatné fungování v MŠ. 

 

Jaké dovednosti před vstupem do školky své děti učit ovládat? 

 

 

• Dítě by mělo umět své jméno a na oslovení svého jména reagovat.  

Jak na to? Učte své děti při komunikaci s vámi, aby vás sledovalo, dívalo se na vás a vy na 
něj. Před rozhovorem a v průběhu něj ho vždy oslovujte jménem. Snižte svou polohu k němu 
(přidřepnout, kleknout…), tak abyste se dívali společně do očí a byli na stejné úrovni a dítě 
vás mohlo sledovat.  

 

 

• Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, požádat. 

Jak na to? Být dítěti sami vzorem. Vždy se hezky doma přivítat: “Helenko, dobré ráno.“ Když 
sami od dítěte něco chceme, umět ho také požádat. „Pepíčku, prosím podal bys mi tu 
modrou tužku? Děkuji ti.“  

  

• Dítě by se mělo umět samo svléknout, při oblékání může mít nedostatky 
(problémy se zipem, s knoflíky, s punčochami) – mělo by však umět říct paní 

učitelce, s čím potřebuje pomoct. Dítě by se mělo umět zout a obout. 

Jak na to? Ukažte dětem, jak se oblečení svléká/obléká. Pomalu a rozfázovaně po 
jednotlivých krocích. Pak ho to nechte zkoušet samo. Buďte trpěliví a nechte dítěti prostor, 
aby mohlo udělat chybu a zkusit to znovu. Když se začne vztekat, házet s oblečením..., buďte 
trpěliví a ukažte mu to ještě jednou, dvakrát, třikrát a vždy mu nechte prostor to zase zkusit 

samo znovu. Nedělejte to za něj!, dejte mu raději ještě větší prostor a čas 😊 

• Dítě by mělo také poznat svoje oblečení a obuv. 
Jak na to? Nechte dítě, aby si oblečení připravilo ráno samo nebo společně s vámi. „Honzíku, 
jaké tričko si dneska vezmeš do školky? Tohle modré nebo toto s dinosaurem.“ „Aničko, dnes 
je venku chladno, je vhodné si vzít do školky tu teplou červenou bundu.“ Nechte ho 
samostatně se obléci. Ukažte dětem, kde a jaké bude mít ve školce náhradní 
oblečení.  Nezapomeňte také dětem oblečení podepsat, stává se, že několik dětí má stejné 
oblečení.  

  



• Dítě by mělo umět samostatně jíst lžící a pít ze skleničky nebo hrníčku. Při 
jídle by mělo umět sedět na židli a neodbíhat. 

Jak na to? Učte děti doma stolování. Nechte je připravovat stůl na společný oběd, snídani, 
svačinu nebo večeři. Ukažte jim, kam patří lžíce, nůž a vidlička. Snídejte, obědvejte, večeřte 
společně u stolu. Ukažte dětem, jak se jí lžící (příborem) a nechte ho to zkoušet (i když 
bryndá). Nechte dítě samo odnést si talířek s jídlem ke stolu/po ukončení ze stolu. Jestliže u 
vás doma dítě nedosáhne ještě na stůl, nechte ho odnést talířek ke stolu a až tam mu 
pomozte dát ho na stůl. Jestliže dítě odbíhá pryč od stolu a jídla, zeptejte se ho, zda již 
dojedlo, když odchází a nechte ho odnést talířek. Neběhejte s jídlem za dětmi.  

 

• Správná hygiena je půl zdraví 😊 

 

Učte děti si mýt ruce po použití toalety, před jídlem a po příchodu z venku. Dítě by mělo umět 

používat ručník k osušení rukou. Ukazujte dětem, jak používat kapesník.  

 

 

 

https://www.maminka.cz/clanek/jak-naucit-dite-jist-priborem-zakladem-je-spolecne-stolovani

