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22 DOPORUČENÍ  

PRO LEPŠÍ ADAPTACI DÍTĚTE 

NA ŠKOLKU 
 

 

Jak dítěti pomoci zvyknout si na nové prostředí mateřské školy? Jak mu pomoci 

s přechodem ze známého rodinného prostředí do prostředí nového? 

Jedním z nejdůležitějších kroků k úspěšné adaptaci je zabezpečit nepřetržitou 

vazbu dítěte na pečujícího dospělého, v tomto případě na učitele. 

 

 

 

https://www.mamaneninana.cz/
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1. Dítě si potřebuje vytvořit a udržovat dobrý vztah s učitelem 

Je vhodné, aby dítě bylo přítomno u situací, kdy si rodič s učitelem povídá, aby vidělo, že mu rodič 

důvěřuje a zná ho. Pokud se s učitelem potkáme někde mimo školku, je dobré se zastavit, popovídat 

si. Tím posilujeme jak náš vlastní vtah s učitelem, tak i vztah učitele a dítěte. Dojde-li ke konfliktu mezi 

dítětem a učitelem, ideálně nejdeme proti učiteli; dítě však pozorně vyslechneme a snažíme se 

pochopit, co prožívá. S učitelem si pak o konfliktu můžeme promluvit v soukromí. 

2. Rodič podporuje vazbu na učitele 

Můžeme mluvit o podobnostech učitele s námi rodiči, a dítěti jej tak „dohazovat“. Velmi podstatné je 

mluvit o učiteli dobře, být loajální. 

„Paní učitelka má podobné vlasy jako maminka. Taky ráda nosí žlutou barvu. Ráda se směje. Umí taky 

malovat. Má ráda sníh a jezdí taky na lyžích. Peče taky ovocné buchty jako my. Ráda si čte, pije kávu…“ 

Je bezpečnější mluvit s dítětem o učitelích než o ostatních dětech ze školky. Vztahy mezi dětmi jsou 

proměnlivější, nezralejší, nemusí se vydařit, kamarád dítěte může do školky přestat chodit atp. Učitel 

představuje větší jistotu, je dospělý a lépe ví, jaké chování vůči dítěti je nepoškozující. 

3. Rodič s dítětem poznává prostory školky 

Můžeme si s dítětem o školce povídat, jít kolem ní na procházku, ukazovat do oken a povídat si o 

místnostech, které jsou za nimi. Můžeme také využít možnosti Dnů otevřených dveří, zahradních 

slavností a dalších příležitostí k jejímu prozkoumání.  

4. Rodič zapojuje dítě do příprav věcí do školky 

Můžeme společně vybrat papučky v oblíbené barvě či se vzorem, jaký si dítě samo zvolí. Dítě může 

dostat jako dárek batůžek či si můžeme udělat příjemný výlet a koupit školkové pyžamko. Fantazii se 

meze nekladou. 

5. Rodič si s dítětem hraje na školku 

Hra je lepší než vysvětlování. Dítě je bytost emoční a hravá. Můžeme si s dítětem hrát na školku a 

střídat role. Dáváme přitom pozor, abychom si nehráli na něco, co se ve školce neodehrává. Zkoušíme 

různé situace, co by mohly nastat. Necháváme dítě hru vést. Do hry můžeme zakomponovat předávání 

dítěte paní učitelce, loučení, opětovné setkání atp. 
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6. Ranní rituál 

Čas před odchodem do školky se snažíme dítěti co nejvíce zpříjemnit a zároveň se vyvarovat spěchu a 

tlaku. Čím více budeme na dítě tlačit, tím bude pomalejší. Je lepší vstát dříve, dítě probudit jemně, 

laskavě a čas navíc vyplnit tulením, houpáním v náručí, četbou, hrou, zkrátka čímkoliv, co dítě po ránu 

rádo dělá. Můžeme dítěti udělat oblíbenou snídani, pomoci mu obléct si oblečení s oblíbeným motivem 

atp. Cestou do školky můžeme například hrát nějakou verbální hru, ať má dítě z cesty prožitek a baví 

ho to.  

7. Rodič je přítomen během adaptace 

Adaptační fáze může být pro každé dítě jinak dlouhá a náročná. Je dobré, aby si rodič domluvil volno 

v práci, případně aby ho v dalším týdnu vystřídal druhý rodič. Zvlášť u nejmenších, tříletých dětí je 

možné, že dítě ještě nebude připraveno být ve školce samotné. Jako rodiče podporujeme vazbu na 

učitele, působíme klidně, jsme přítomni jako přístav bezpečí. Dítě opouštíme ideálně, až máme jistotu, 

že je navázáno na svého učitele. Adaptační fáze trvá obvykle několik dní až několik měsíců. 

8. Rodič je při loučení klidný a přijímá emoce svého dítěte 

Je potřeba zachovat klidný přístup; pokud jsme ze separace nervózní, dítě to vycítí. Je důležité dítě 

podporovat, mluvit o tom, co spolu budeme dělat, až si pro ně přijdeme. Nedoporučuji používat 

odměny za to, že to ve školce vydrží. Odměny fungují jen krátkodobě, a navíc je dítě bude vyžadovat 

pravidelně, může také narůstat jeho potřeba po lepší a větší odměně. Emoce dítěte se snažíme 

přijmout a pojmenovat je: „Teď jsi smutný, že budu muset odejít. Klidně si poplakej.“ JE DŮLEŽITÉ 

EMOCE DÍTĚTE NEPOTLAČOVAT, NEVYVRACET, NEODBÍHAT OD NICH, ALE NECHAT JE PROBĚHNOUT 

S PŘIJETÍM A POCHOPENÍM. 

9. Učitel navazuje kontakt s dítětem 

Při příchodu dítěte do školky učitel použije oblíbený pozdrav, usměje se, dostane se do osobního 

prostoru dítěte. Dřepne si k němu, projevuje o ně zájem, může ho zapojit do aktivit. Společně s dítětem 

mává rodiči a přijímá jeho emoce stejně jako rodič – pochopí je, uzná, nevyvrací, je trpělivý, má 

upřímný zájem o dítě a dává najevo, že chápe, jak je pro ně přechod od rodiče k učiteli náročný. Roste 

tak důvěra dítěte vůči učiteli. 

10. RODIČ NIKDY NEODCHÁZÍ BEZ ROZLOUČENÍ 

Je zažitým omylem, že když vidíme, že si dítě spokojeně hraje, můžeme nenápadně a bez rozloučení 

odejít. Tento postup narušuje důvěru mezi rodičem a dítětem a je zraňující. Je lepší být k dítěti upřímný 

a prožít s ním slzy, zamávat si, rozloučit se a nechat slzy dál vyplavovat v bezpečí u učitele. 

11. Učitel připomíná dítěti rodiče 

„Maminka teď asi taky obědvá, protože je poledne. Tatínek už je na cestě a těší se na tebe, protože už 

se blíží třetí hodina…“ Děti to může krátkodobě rozrušit, ale je důležité, aby si zvědomovaly, že i když 

rodiče nejsou přítomni, nezapomněli na ně. Učitel nechává děti prožít smutek a slzy. Společně mohou 

například přejít k nástěnce s fotkami rodičů a hádat, co asi právě dělají kteří rodiče. Učitel přijímá 

všechny pocity a nechává je děti prožít. 
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12. Rodič připomíná dítěti učitele v čase mimo školku 

Dítě, které má dobrý vztah se svým učitelem, může zcela přirozeně potřebovat vyjádřit stesk po něm. 

O prázdninách můžeme s dítětem učiteli něco vytvořit, můžeme nalepit fotku učitele do rodinného 

alba, připomínáme ho dítěti během víkendu atp. 

13. Rodiče nenutí dítě být ve školce za každou cenu 

Pokud dítě nemá vztah s učitelem, nejde mu to, je v silné panice, nenecháváme ho ve školce za každou 

cenu. Každé dítě zraje v jiný čas a za pár měsíců může být situace úplně jiná. Pokud si nemůžeme dovolit 

být s dítětem doma, své obavy s učitelem otevřeně komunikujeme a zkoušíme všemi možnými 

prostředky, aby s ním dítě začalo navazovat vztah. 

14. Rodič se snaží zmírňovat přetížení dítěte z celého týdne 

Můžeme mít pocit, že je dítě ze školky velmi unavené. V takovém případě doporučuji zvolit den 

(například uprostřed týdne), kdy dítě necháme zregenerovat doma ve známém prostředí. Pokud se dítě 

i náročně adaptuje, bude zároveň vědět, že půjde jen dvakrát do školky, pak už bude středa, kdy může 

být jen s rodičem, ve čtvrtek už zase můžeme mluvit o sobotě atp. 

15. Spánek ve školce 

Pokud máme možnost dítě vyzvedávat po obědě, může být vhodné toho využívat a nechat dítě 

odpočívat doma ve známějším prostředí.  

16. Dítě by mělo vědět, co dělá rodič, když je dítě ve školce 

Je důležité, aby dítě vědělo, co bude během jeho pobytu ve školce dělat rodič. Doporučuji říkat pravdu, 

protože lež má krátké nohy, a je tak ohrožena důvěra v rodiče. Ideální je navštívit s dítětem pracoviště 

rodiče, ukázat mu tam třeba jeho vystavenou fotku, vysvětlit mu, jak vypadá náplň práce rodiče atp. 

Díky tomuto kroku podporujeme naše spojení na dálku. 

17. Děti potřebují jasně cítit, že na nich rodičům záleží a že se na ně po školce těší, že s nimi 

přerušují spojení jen na omezený čas 

Existuje spousta nápadů, jak můžeme i přes odloučení zůstat s dítětem ve spojení. Fotografie rodičů 

na nástěnce, fotografie v kapse u dítěte, namalované srdíčko na ruce rodiče i dítěte, kapesníček 

s maminčiným parfémem, malý milý obrázek složený v kapse, kouzelný náramek, přívěsek, nějaká věc 

patřící rodiči, domluvený signál atp. 

18. Rodič podporuje dítě ve vyjádření emocí po návratu ze školky 

Dítě nemusí být připravené na to, aby slovy popsalo, co ve školce prožívalo, a tak je dobré dát mu 

prostor k jejich vyjádření pomocí hry, kresby atp. Podporujeme dítě ve vyjádření pocitů, 

nezachraňujeme ho od nich, ale necháme jej prožít své emoce v naší bezpečné blízkosti. 
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19. Rodiče nestraší dítě školkou  

„Ve školce se tak nebudeš moct chovat, tam už se budeš muset chovat jako velký kluk! Ve školce budeš 

muset umět poslouchat!“ Těmito a podobnými větami zbytečně zvyšujeme obavy ze školky, a adaptace 

se tak může prodloužit. 

20. Rodiče nevnímají školku jako řešení problémového chování dítěte 

Výchovně působíme především my doma, nepřenášíme tuto odpovědnost na školku. 

21. Po školce věnuje rodič vyhrazený čas jen dítěti 

Většinou máme ještě spoustu povinností, které však obvykle stejně nikam neutečou, a tak je vhodné 

vyhradit si po školce nějaký čas jen pro dítě a věnovat mu naši plnou pozornost bez rušivých vlivů 

mobilních telefonů, televize či dalších sourozenců. Ta chvilka, kdy nás dítě bude mít jen pro sebe, mu 

pomůže znovu se na nás navázat a zažít pocit bezpečí. 

22. Rodič podporuje pravidelný dostatečný spánek 

Ukazuje se, že děti, které spí alespoň deset hodin v kuse, školku lépe zvládají. 
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