
 

1) Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy 

Vaše dítě určitě nezvládne všechny následující činnosti před nástupem do školky. Čím víc toho ale 

bude umět, tím to pro něj bude jednodušší. 

 

 Vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí. Postupně trénujte v rodině, později 

mezi známými. Při odchodu se rozlučte a ujistěte dítě, že se vrátíte.  Rozloučení by se 

nemělo protahovat. Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. 

 Reagovat na oslovení a pokyn paní učitelky, znát své jméno a příjmení. 

 Obléknout se a svléknout, obout a zout – alespoň částečně, učitelky pomohou. 

 Samostatně jíst lžící. Nechejte dítě jíst samostatně, i když sní méně. A zkuste zařadit k 

svačince kousek chleba, děti si s ním často ve školce neumějí poradit. 

 Při jídle vydržet sedět u stolu. 

 Pít z hrnečku – používejte běžný hrníček.   

 Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku. 

 Používat záchod (pleny jsou nepřípustné). Naučte děti stáhnout si tepláčky a spodní 

prádlo a zase je obléci. 

 Vysmrkat se. Mějte na určitém místě papírové kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně 

smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos. 

 Bezpečně chodit po schodech. Naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, 

především dolů. 

 Chodit na procházku, ujít kratší vzdálenost. Nejezděte všude autem. 

 Uklidit po sobě hračky. Každý den můžete trénovat formou hry. 

 Nepoužívat dudlík, kojeneckou lahev, pleny. 

 

 

2) Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujích 

podmínek 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v 

platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočí-

vá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdě-

lávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem před-

školního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. 

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu 

vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, 

právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělá-

vání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


