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ADAPTAČNÍ REŽIM MŠ ŠIMONOVICE „SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME“

Mateřská škola nabízí rodičům adaptační režim. Nově příchozí dítě má možnost postupně se

adaptovat  na  nové  prostředí  i  situace.  Pokud  se  adaptace  nepodcení,  vznikne

pravděpodobně mezi rodiči a učitelkami partnerský vztah, který potom provází dítě po celou

dobu docházky a dále se rozvíjí na základě důvěry. Proces adaptace je tedy významný nejen

pro dítě, ale i pro rodiče a učitele, který potom doplňuje rodinnou výchovu. 

Prvním krokem je seznámení rodičů a dětí s prostředím mateřské školy ještě před nástupem

– je organizován Den otevřených dveří,  rodiče si  mohou prohlédnout mateřskou školu v

období zápisu, mohou se zúčastnit akce dětí a rodičů na zahradě MŠ ke konci školního roku. 

Druhým krokem je tzv. první třídní schůzka v měsíci červnu, tj. setkání nových rodičů, kde se

dozvídají  veškeré  potřebné  informace,  získávají  mnohé  i  v  tištěné  podobě,  kontaktní

telefony, e-mail, adresu webových stránek, mohou se na cokoliv ptát a sdělené kontakty dále

po  dobu  prázdnin  využívat  v  případě  dotazů  a  nejistot  tak,  aby  se  v  první  školní  den

nestresovali a byli dostatečně připraveni. 

Třetím krokem je již vlastní adaptace: respektujeme individualitu a potřeby každého jedince,

někdo se adaptuje za pár minut, hodin, někdo za několik dnů i týdnů, výjimečně i měsíců.

Zpravidla  tedy  přicházejí  nové  děti  první  den  pouze  na  malou  návštěvu,  seznámí  se  s

prostory MŠ, personálem, chvilku si pohrají  a po dohodě s učitelkou se domluví na délce

pobytu. Doporučujeme první týden dopolední docházku do oběda, pokud je dítě v psychické

pohodě, může v dalším týdnu setrvat ještě několikrát do oběda, a potom plynule přejít i na

pobyt  přes  polední  klid  a  odpolední  pobyt.  Pokud v  psychické  pohodě není,  snažíme se

domluvit s rodiči délku pobytu (např. tzv. polodenní docházku) nebo odklad nástupu do MŠ. 

Učitelka  a  personál  uplatňují  adaptační  režim  po  celý  měsíc  září  a  s  každým  nástupem

nového dítěte. Dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, režimem dne, zjišťuje, že

prostředí  je  bezpečné,  příjemné,  obohacující.  Dítě  se  také osamostatňuje,  odpoutává od

rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem, učitelkám, personálu. 



Dalšími  kroky  k  minimalizaci  problémů  je  snaha  učitelek  vytvořit  pro  děti  vstřícnou

atmosféru,  partnersky je přijmout do své třídy, individuálně pomoci těm, co jí  potřebují,

nabídnout rodičům radu, pomoc, aby byla adaptace jejich dítěte co nejúspěšnější. 

V době šíření nákazy Covid-19 se nepovoluje vstupovat rodičům do tříd. 

V Šimonovicích dne: 1.9. 2021                Bc. Klára Zbrojová, ředitelka školy


