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Co má dítě zvládat před nástupem do MŠ: 

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku 
 

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 

zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
 

Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících 

podmínek: 
 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v 

platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá 

především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání 

tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního 

vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. 
 

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu 

vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická 

osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto 

dítěti řídí školskými právními předpisy. 

 

Základní hygienická pravidla 

- samostatně používat WC 

- dítě je bez plen a bez dudlíku (nejpozději před vstupem do MŠ poslat „dudlík do světa“  - 

https://www.youtube.com/watch?v=u7q8H98SL80) 

- umýt se a utřít si ruce 

- umět se samostatně vysmrkat 

 

Samostatnost v oblékání 

- samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky, zapínat zipy (učitelka pouze dopomáhá) 

- 3leté dítě se samostatně svlékne, oblékne tepláky, pyžamo, obuje bačkory 

 

Samostatnost ve stravování 

- umět se najíst (jíst lžící, pije z hrnku) 

- snažit se o čistotu u stolování 

- nová jídla alespoň ochutnávat 

 

Respektovat pokyny dospělého 

- reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání jména 

- ochotně chodit za ruku (zejména venku, na schodišti) 

- snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech a trpělivě překonávat překážky (nereagovat 

opakovaně plačtivě nebo zlostně) 

- dokončit zadaný úkol (např. uklízení hraček) 

- akceptovat režim činností ve školce (včasný příchod, odpolední spánek - odpočinek, atd.) 

- respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale také o nich diskutovat 

- snažit se vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování (pozdravit, poprosit, poděkovat, 

odpovědět na otázku) 

https://www.youtube.com/watch?v=u7q8H98SL80
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Komunikace 

- dítě by mělo umět mluvit - srozumitelně vyjadřovat své potřeby (jít na WC, hlásit okamžitě 

případné „nehody“ aj.) 

- komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnout 

 

 

Všechny tyto činnosti tříleté dítě hravě zvládne, to jenom Vás někdy zkouší. Buďte trpěliví, při učení, 

slovně dítě povzbuzujte a veďte. Dopřejte mu dostatek času k učení k samostatnosti. Odměnou Vám 

bude zdravě sebevědomá osobnost, která snáze zvládne přechod z rodinného prostředí do dětského 

kolektivu. 

 

Maminko a tatínku, pokud dítě něco nezvládá, začněte s tím hned. Buďte při výchově jednotní 

v požadavcích. Paní učitelky od prvního vstupu dítěte do třídy formou a vhodně volenými aktivitami 

připravují děti na bezproblémový vstup do základní školy. Není v silách paní učitelek dělat za dítě to, 

co s Vaší trpělivostí zvládne samo. 

 

Je vhodné si s dítětem o mateřské škole vyprávět. Nikdy školou dítěti nevyhrožujte. Pokud má chodit 

rádo, musí mít kladný vztah ke škole a ne školu jako trest. 

 


