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Spoluptáce s rodinou
v době adaptace dítěte
v mate ské škole

s moderními pomrickami, se spoustou
činnostr, podnět , energie a vzděláva-
cích nabídek, se na čas mění na chťrvy,
utírající slzičky, pečuj ící. Kromě emocí
dětí(a někdy i rodičťr) ešíme zejména
sebeobslužné ěinnostI - oblékání
hygienu, stolováni p ivyknutí na režim
školky a program dne. Hlavně v prvních
měsících je toto hlavním cílem a nápl-
ní t ídního plánu.

Rsdina a školka iako partne

To, jak dítě adaptaci ve školce zvládne,
ovllvní nejvíce samoz ejmě rodina.
Pokud máme ve t ídě 25 děti v chov-
nych stylťr je nep eberně - často ani
oba rodiče nepostupujíve vl chově
jednotně. učitelky by měly poznat styl
v chovy v rodlně a respektovat jej.
Rodiče by měli bl t dob e seznámeni
s vizemi školy, školním vzdělávacím
programem, cíli, organizací provozu
a pravidly.

Mate ská škola a její pedagogové by
také měli rodičrjm svou profesionalitou
a odbornym p ístupem dát najevo, že
smyslem mate ské školy není hlídání

dětí ale vzdělávání. Vzájemné pozná-
ní rodiny a školky je p edpokladem
vybudování vztahu, kde nechybí d tivěra,
a následné spolupráce, V ideálním p í-
padě se potom školka a rodina stanou
partnery, kte í majíspolečn cíl - a to je
progres dítěte.

ŠXotXa.le místem, kde mťrže rodič
získat základní lnformace o v voji
svého dítěte, odbornou radu, literaturu
k zap jčení, odkaz na odbornky, citlivé
doporučení. Vl hodou je častá frekvence
kontaktu učitelek a rodičr]r - denníse-
tkání p i p edávání a vyzvedávání dítěte
poskytuje možnost v. měny informací.
O dobrou spolupráci s rodinou si tedy
prost edí mate ské školy doslova íká.
A spolupráce může pozitivrtě ovlivnit
a ulehčit také adaptaci dítěte v mate -

ské škole.
U nás nabízíme návštěvu školky

během běžného p ovozu ještě p ed

V prvních měsících jsou hlavním eí|em a náplní
t ídního plánu eb obslužné činnosti.

rodič m p edstavíme p ibližnou náplň
dne ve školce, nároky na děti, nutné
vybavení i praktické informace t kající
se plateb. Zodpovíme všechny doIazy,
rodiče si vše dťrležité odnešou také
v tištěné formě. Pro děti po ádáme
několik sezna movacích setkání ještě
p ed letními prázdninamí. Náplníjsou
jednoduché pohybové hry, íkadla, vol-
ná hra ve t ídě i na školnízahradě.

Domácí p íprava na ná tup
do škollry

Cílem všech setkáníje nejen seznáme-
ní, ale i dobrá p íprava dětí v rodině
p ed nástupem do mate ské školy,
Snažíme se rodičr]rm sdělit, co je t eba
dítě naučit, aby byl p íchod do školky
pro něj co nejjednodušší.

Dítě by mělo b t zvyklé na pravideln
denní režim, kten_ určuje rodič, znát
pocit jistoty a mít p edstavu o plynutí
ěasu. Mělo by mít také vyzkoušené od-
loučení od rodičťr, pobyt u p íbuznl ch,
v jiném prost edl, komunikaci s do-
spěl mi. Také stravovací návykyjsou
d ležité, dítě by se mělo umět najíst
lžící, znáŤ rozmanité chutě a potraviny,
kouSat.

Samoz ejmě dítě nemr)že b t
zvyklé na plenu nebo dudlík. Mělo by
zvládnout samostatně navštívit WC,
použít kapesník, obléknout sě, obout
do bačkorek nebo bot. Jsme schopny
i poradit, jak na nácvik oblékánl, aby
dítě vše zvládlo. v oblasti komunikace
upozorňujeme i na to, že p edškolák
by měl reagovat na zavolánr, otočit

ž 79OO hodin. Tolik m že
strávit ntalé dítě v mate ské
ško|e v tomto školním roce.
ŠkotXa 1e pro většinu dětí

místem, kde tráví ve|kou část svého
času v pracovních dnech. Je vliznam-
nou součástí vzdělávacího systému
a jejím cílem má b t p íprava na celo-
životní vzdélávánÍ Měla by vést dítě
k všestrannému rozvoji a využít svych
podmínek tak, aby vzdě|ávání probí-

haIo nenásilnou, atraktivní formou za
:,l,ítomnosti vnit ní motivace dítěte.

V naší školce pracujeme ve věkově
homogeních skupinách. Období p í-

chodu novl ch dětíjejedncu z nev hod
.=:-to skupin,je veIice zátéžové pro
, ==:tr r-ly zr]častněné, P ichází trida
_-= . -ovych děti, které se pobltu ve
š" - :e :ez rodlčů a soužití s vrstevníky
iecrve začinají učit. Chybí zdevzot
starších dětí, které jsou ve školce
zvyklé, chybí sourozenci, sku pi nová
soud ržnost, zkušenosti, zažilé r ežimov é
momenty.

p iznávám, že toto období není
moje oblíbené. Učite|ky matersk ch
škol, trvale se vzdě|ávající, pripravené
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zápisem. P edem objednané zájemce
provedeme po ško|ce, ukážeme prosto-
ry i práci s dětmi. zodpovíme dotazy.
lnformace podáváme i v orúběhu
p ijímacího ízení.

P ed samotnym nástupem do školky
dále or anizujeme setkání. kde
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se, když slyší své 1méno, navázat oční
kontakt. Mě| by zvládnout íct své
jméno, mít zdvorilostní návyky, zák|adní
jednoduchou domluvu,

P edstava takto vybaveného dítěte,

které pricházi nově do školky, je pro

nás učitelky ideá ní, Realita často b vá
jiná, Usnadněnínl ce|é situace však je,

když je ve vyše 1nlenovanych ob|astech
p ipraveno alespoň částečně.

a smysluplně tráví den ve společnosti
vrstevníkťt.

Rodiče po pár tlidnech p ekvapeně
hovo ío pokrocích a samostatnosti
dítěte, Děti se vzdělávají, ani nevědí
jak. A učitelky ut ou pot z čela a mohou
ukázat, co umí, využít své odbornosti,
A spolupráce rodiny a školky
m že pokračovat.

iučitelky jsou p ipraveni na komuni-
kaci a v] měnu informací. Rodiče jsou

seznámeni s t ídním plánem, tématy,
plánovan mi akcemi. Dozvědí se, jaká
je uroveň znalostí a dovedností dětí,
jejich ečového vlivoje, adaptace na

školní prost edí, uroveň sebeobsluhy,
Čas kavárny také využíváme

k nabídkám, jak mohou
rodiče ovlivnit život

ve t ídě (p edčítat
v rámci kampaně
celé Česko čte
dětem, blit aktiv-
ní ve spolku ro-

dič , rjčastnitse
akcíškoly nebo

t eba navštívit
t ídu v běžném dni

atd.). Všechny tyto in-

formace jsou sdělovány
obecně všem, ve druhé části

probíhaj í individuální konzultace.
Máme vyzkoušeno, že p i rodičov-

skl ch kavárnách je probráno mnoho
d ležit ch záležitostí, budována sou-
držnost rodlč a uěite|ek, vyjasněna
některá nedorozumění. Často je domlu-
venspolečn postup nap . p i p etrvá-

vaj ících ada ptačních problémech dítěte.

Mťržeme doporučit ambulantní logo-
pedickou péči a nastínit, co to obnáší.
Vysvětlíse p ípadná nedorozumění -
rodiče si často neumějí p edstavit, jak
jejich dítě funguje ve velké skupině dětí.

Atmosféra, která p ikavárně vzniká, je

pííznivá i pro humorné chvilky. Setkání
je vlíbornou p íležitostí k prohloubení
spoIupráce rodiny a školky, ale také
možností, aby rodiče poznali jeden

dluhého.
Spolupráce rodiny a školy je d leži-

tou součástí rispěchu vzdělávání dítěte
a v znamnym pomocníkem p i adaptaci
nového dítěte. Dobrá komunikace
a spolupráce - tedy společná práce

orientovaná na stejné cíle - je dobn_ m

p edpokladem pro rozvoj ,,našeho"
p edškoláka. I

Autorka je učitelkou a zástupkyní
editelky MŠ v Lukách Rakovník.

Zároveň pčtsobí jako ambasadorka
programu eTwinning v České republice,

kavárna
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Adaptace

V období prvnicn tÝdnu adaptace
doporučujeme r,cdičunr nastavit jasná
pravidla,;ak c clro bude dítě ve

škoIce trá\ : čas, a také co nejklidnější
a nejkratší p oces loučení a vstupu
dítěte do t ídy.

\ěkieri roc če probouzejí v dítěti ne-

1istoru st,ym V aStním postojem, Sami
ne,,1sou rozhodnuti, zda má ditě ve škol-
ce opravdu by1. neduvěrují personá|u
škoIky anisvému dítěti, smIouvají, dítě
up|ácejí, propada]i emocím, nedoká-
žou b t jistotou, oporou, průrvodcem.

Nejsou schopni situaci racionálně
uchopit. Všechny známe d|ouhé ranní

Rodičovská

Na podzim se
nám osvědčilo or-
ganizovat schťrzku
t ídních uěitelek
a rodičri, kterou
nazyváme rodičovská
Ravárna. Scházíme se
v odpoledních hodinách ve
t ídě a bez p ítomnosti dětí (o ty je
postaráno v jiné t ídě školy). Rodiče si
mohou nabídnout kávu, čaj nebo vodu
a p ljemnou a vst ícnou atmosféru
se snažíme navázaI itím, že drobné
pohoštění pro rodiče je p ipraveno
t ídními učitelkami.

ioučení, slibování, vyplakané změny
o ecem dom|uveného odchodu ze
ško, 14. d i ktová n í pod m ínek d ítětem
a něttd1 až nesmyslné chování rodič .
To vše dětem adaptaci ve školce velmi
komplikuje a proces prodIužuje. Ačkoli
je i pro rodiče odloučení a celá situace
velmi těžká, měli by reprezentovat
pevn postoj. Sami žijíve světě, kter1
je pln pravidel a limitú, stejnému by

měIi učit své dítě.
Adaptaceje náročná, každl školní

rok se však po pár b.idnech všechno
usadí a školka se pro většinu dětí
stane oblíbenym místem, kde rádo
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Rodiče by měli dětem na tavit pevná pravidla,

kolik času bude dítě trávit ve školce, a íovněž
co nejkratší a nejklidnější proce loučení a v tupu

dítěte do t ídy.

Cílem setkáníje, abychom si popo-

vídali o životě ve školce, o t ídních
plánech, o tom, jak děti postupují ve

vzdélávání, o problémech, očekáváních
a abychom prohloubili spolupráci rodiny

a ško|y. Rodiče mají možnost zeptat se
na vše, co je zalímá, čemu neporozu-
měli nebo o čem nebyl čas si promluvit
p i běžném každodenním kontaktu. P i

rodičovské kavárně je dostatek ěasu
a soust edění, kdy učitelka nevykonává
p ímou pedagogickou činnost.

Pozitivní roli sehrává i prost edí - je
vhodnějšía d stojnějšínež p i běžném
setkáváníse ve dve ích t ídy. Rodiče
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Setkání
prohlubují

spolupráci učitelťr

s rodinami, ale také
umožňují rodič m

se navzájem
poznat.


