
PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY

I když vám školka nedá seznam dovedností, které by mělo vaše dítě zvládat, může je považovat za 
samozřejmé. V každém případě se počítá s tím, že paní učitelka dětem pomůže a tyto dovednosti je 
bude učit. Je důležité, aby rodič spolupracoval.

 Dítě by mělo znát své jméno a příjmení, k dobru by mělo znát svůj věk a město, vesnici, ve 
které bydlí.

 Mělo by poznat svoji značku, kterou dostane pro označení místa na ukládání věcí.

 Mělo by poznat svoje oblečení a obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na 
sobě a jaké s sebou bude mít náhradní oblečení.

 Mělo by se umět svléknout, při oblékání může mít nedostatky (problémy se zipem, s knoflíky, 
s punčochami) – mělo by umět říct paní učitelce, s čím potřebuje pomoct. Dítě by se mělo 
umět zout a obout, pokud má boty s tkaničkami, mělo by umět zavázat tkaničku – čtyřleté děti
by ji měly umět se samozřejmostí, mohou potom pomáhat mladším.

 Mělo by samostatně jíst lžící bez (velkého) bryndání a pít ze skleničky nebo hrníčku. Jídlo by 
po sobě mělo dojídat, ale pokud opravdu hlad/chuť nemá, nemělo by jíst násilím.

 Dítě by se mělo umět samo vysmrkat.

 Dítě by mělo s jistotou ovládat svůj močový měchýř. Ve školce jsou časové intervaly, kdy děti
samostatně chodí na záchod, do té doby by dítě mělo vydržet suché nebo by se mělo umět 
ozvat, pokud potřebuje jít dříve. Paní učitelka dítě utře, šikovnější zkontroluje a také mu 
pomůže. Není velkou výjimkou, když dítě v zápalu hry prostě zapomene. Pokakávat by se 
rozhodně nemělo!

 Dítě by mělo být zvyklé umýt si ruce, když jde ze záchodu, když jde jíst, když je jakkoliv 
špinavé, utřít se do ručníku a vyčistit si zuby.

 Mělo by umět chodit po schodech bez držení dospělého a nemělo by se na schodech strkat.

 Mělo by po sobě umět uklidit hračky a pracovní nástroje na správné místo.

 Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, a pokud o něco žádá, mělo by to umět zdvořile 
(nevybafnout).

 Mělo by umět vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí.

I když vaše dítě něco neumí, ve školce se ji určitě naučí, není proto nutné vše násilně dohánět.

Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy byste dítě neměli zastrašovat ani paní 
učitelkou ani školkou. Pokud se vám něco na paní učitelce nelíbí, nikdy byste to s ní neměli řešit v 
přítomnosti dítěte – je ve vašem vlastním zájmu, aby dítě mělo paní učitelku rádo.

Nezapomeňte učitelce sdělit veškeré důležité informace, které by měla o dítěti vědět.

Nástup bude trochu komplikovaný odloučením od maminky. Některé děti to ponesou opravdu těžce – 
a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale 
musíte být pevně rozhodnutí odejít a odchod zbytečně neprodlužovat, naopak byste neměli odcházet 
tajně bez rozloučení. Je dobré dítěti vysvětlit, kdy se vrátíte a potom se opravdu včas vrátit.

Na Vaše děti se velmi těšíme a pevně doufáme, že vše bude probíhat ke vzájemné spokojenosti nás 
všech. Nejvíce si přejeme, aby byly děti v naší školce spokojené a chodily do ní rády.

Za kolektiv mateřské školy Leona Kolková.


