
 

Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ 

• nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny 
• umýt si ruce 
• samostatně používat WC 
• umět se svléknout a obléknout (pomůžeme se zipy, punčocháčemi, knoflíky) 
• umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky 
• aktivně hlásit své potřeby 
• nepoužívat v MŠ dudlík, ani při usínání 
• samostatně jíst (dítě nekrmte) 
• samostatně pít z hrnečku a skleničky 
• během jídla umět sedět u stolečku 
• při obědě jíst polévku a hlavní jídlo 
• umět ukusovat 1/2 krajíčku chleba včetně kůrky - nekrájet na kousky 
• dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy) 
• mělo by zvládat déle trvající chůzi 
• umět být chvíli sám bez svých blízkých 
• přizpůsobit se novým podmínkám - pobytu ve větším kolektivu 25 dětí, v novém prostředí, 

déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí 
• umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit, poděkovat, pozdravit....) 
• umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určené 
• umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností 
• umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci 
• reagovat na pokyny dospělého a reagovat na svoje jméno 
• respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu 
• poznat si svoje oblečení, bačkůrky, boty (vše, prosíme podepište, děkujeme) 
• poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, místo na ručník... 
• umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí 
• umět si uložit svoje věci na hromádku na svoje místo 
• obout a vyzout boty, bačkory 
• orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění 
• reprodukovat krátké písničky a říkanky, popsat jednoduše obrázek 

CO DĚLAT, KDYŽ SE DÍTĚ NENAUČÍ VŠE VČAS? 
V květnu se dozvíte rozhodnutí, zda-li Vaše dítko do školky nastoupí. Do září tak zbývá poměrně hodně času, ale na 
druhou stranu je potřeba počítat s tím, že se dítě nenaučí potřebné dovednosti hned. Určitě mnohé z nich již naprosto 
bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. Čím dříve začnete s osvojováním 
patřičných dovedností, tím bude Vaše dítě při nástupu do školky ve větší pohodě. 

A pokud se Váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali? 
Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností 
nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí. 
Důležité je, aby se dítě do mateřské školy těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou s tím, že je nešika a že když 
něco úplně nezvládá, nebudou ho tam chtít. 


