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ADAPTAČNÍ PROGRAM
Adaptace na prostředí mateřské školy je zásadní změnou v životě dítěte.
Každé dítě je jedinečné, své, tím pádem je i délka adaptace dětí rozdílná.
Naše mateřská škola Vám předkládá svůj adaptační program.
Věříme, že společnými silami dokážeme dětem nástup do školky usnadnit.

CÍLE ADAPTAČNÍHO PROGRAMU
1. Klidné, usměvavé, pohodové dítě, které se do mateřské školy těší.
2. Odstranění plačtivosti.
3. Zdravé posilování sebevědomí, začlenění do kolektivu.
4. Projevovat se, nebát se říct vlastní názor, komunikovat s ostatními dětmi i zaměstnanci školy.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ADAPTACI
Faktorů ovlivňujících adaptaci je celá řada.
V popředí stojí:
povaha dítěte,
zkušenosti s jinými výchovně-vzdělávacími institucemi,
síla fixace na rodiče či prarodiče, výchova,
prostředí, v němž dítě vyrůstá,
věk dítěte
a vrstevníci.
Čeká-li na dítě ve třídě kamarád,
dítě se cítí jistější a je pravděpodobné, že adaptace proběhne rychleji.

Nejdůležitějším faktorem je pozitivní klima školy.
Všichni zaměstnanci naší školy se snaží nabídnout Vašim dětem čas strávený v klidném, čistém
prostředí, které je plné didaktických her a pomůcek, nabízejí dětem pomocnou ruku, zdokonalují
je v sebeobsluze, komunikaci s vrstevníky i dospělými.
Samozřejmostí je komunikace pedagogů s rodiči.
První školní den na Vás čeká ve skříňce dotazník.
Díky dotazníkům se dozvíme o Vašem dítěti ty nejzákladnější informace (např. jak dítě doma
oslovujete, jaké jídlo nemá rádo, jaká je jeho nejoblíbenější hračka), proto prosíme, abyste dotazník
vyplnili a předali učitelce ve třídě.

Chcete-li nám o Vašem dítěti sdělit jakoukoli informaci, uvítáme ji.
Pokud byste potřebovali probrat s učitelkou či ředitelkou nějaký problém, ať už v rámci adaptace,
nebo čehokoli jiného, jsou pro vás připraveny hovorové hodiny
(informace jsou na nástěnce v šatně).

RIZIKOVÉ SITUACE
Dítě při cestě do školky pláče, odmítá vstoupit do třídy, stěžuje si na bolest bříška, odmítá jíst, je
zamlklé, podrážděné…
Problémů s adaptací je tolik, že snad ani nejdou všechny vyjmenovat.
Věříme však, že společná komunikace všechny tyto obtíže vyřeší a otevřeme tak dítěti cestu k
poznávání, hrám a smíchu.
Připravujte dítě na vstup do MŠ i doma (lehce a nenásilně, neslibujte odměny),
navštivte nás i s dítětem při Hravém odpoledni, neprodlužujte loučení s dítětem v šatně.
Důvěřujte našim pedagogům.
INFORMACE
Mateřská škola nabízí knihovnu pro rodiče s odbornou literaturou, sledujte také nástěnky v šatnách,
hlavní nástěnku u vchodu, webové a facebookové stránky.
Pro děti, které ještě MŠ nenavštěvují pravidelně připravujeme Hravé odpoledne a Den otevřených
dveří.

www.msdubnany.cz
Zpracovala: Kristýna Vaňková, učitelka MŠ I Dubňany

