
Adaptace v dětské skupině Neználek 
 

 1 

Počátek docházky do dětské skupiny nebo mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé 
rodiny dítěte. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných spojenou s obavami, 
jak bude dítě tento přechod zvládat. Smyslem adaptačního období je dát dětem čas, aby si zvykly na 
nové prostředí a pobyt v kolektivu. Zvykání na pobyt bez maminky je pro každé dítě individuální. 
Všechny děti prochází tímto obdobím, je to známka jejich zdravého vztahu a přilnutí k mamince. 

• Pokud plánujete nástup dítěte v batolecím věku do dětské skupiny, neplánujeme 
současně pokud možno příliš mnoho dalších významných změn v životě (např. nástup 
do zaměstnání v úplně stejný termín, stěhování, narození sourozence apod.,).  

• Nástupu dítěte na adaptaci do dětské skupiny naplánujte s dostatečným časovým 
předstihem ještě před samotným zahájením docházky.  

• Věnujte podobný čas i sobě, i vy rodiče, se potřebujete na tuto změnu dostatečně 
připravit a své rozhodnutí vnímat jako správné.  

• Adaptace dítěte je individuální proces, každé dítě si může zvykat různou dobu, 
překonávat různé počáteční potíže. Může se ukázat, že dítěti vstup do institucionální 
péče neprospívá a pro jeho zdravý vývoj je lepší počkat s nástupem o několik měsíců. 
Důležité je také pracovat s tím, že adaptační období může trvat až 3 měsíce při 
pravidelném docházení dítěte do skupiny. Tato doba by tedy měla být zaměřena na 
zjišťování individuálních potřeb a charakteristik dítěte, neměli bychom tudíž dělat 
předčasné závěry a možné adaptační problémy porovnávat se zkušenostmi rodičů 
s dítětem.  

• Je důležité vnímat změny v chování dítěte, komunikovat s dítětem, ne každé dítě 
reaguje na odloučení a stres pláčem. Adaptační potíže mohou mít daleko rozmanitější 
podobu (např. nechutenství, změny v komunikační potřebě, uzavření se do sebe, 
strhávání pozornosti na sebe, vývojový regres apod.).  

• Základem zvládnutí adaptačního období je intenzivní komunikace rodiny a pracovníků 
dětské skupiny, zpětná vazba a hledání individuálních řešení.  

• Obecně platí, že adaptačnímu procesu napomáhá, pokud jsou jasně nastavené a 
strukturované denní režimy skupiny, které se opakují a umožňují dítěti vytvořit si tzv. 
rutiny.  

• Srovnávání dítěte s jinými dětmi adaptační proces spíše komplikuje.  

• Tematizování toho, co dítě v dětské skupině dělá, co zažívá, co se naučilo, velmi 
pomáhá k přijetí nové životní etapy, byť to třeba dítě zatím ještě neumí samo příliš 
verbálně reflektovat.  
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V naší dětské skupině probíhá adaptace ve formě postupného prodlužování denní docházky. Několik 
prvních dnů je dítě přítomno pouze hodinu či dvě bez přítomnosti rodičů. Pokud dítě adaptaci zvládá 
bez problémů, již v prvních dnech je možné délku pobytu ve školce prodloužit. Teprve později je 
nastolena dopolední docházka, a nakonec celodenní pobyt. Přechod z „dopolední“ na „celodenní“ 
docházku může být pro některé děti opět zatěžkávací zkouškou. Je proto důležité dbát na správné 
načasování a přípravu pro tento přechod. V neposlední řadě naslouchejte dobře míněným radám tet, 
které mají s touto problematikou dlouhodobé zkušenosti. 

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte: 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho 
čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako 
„tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude". 

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho 
ujistěte, že se vrátíte. 

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné 
pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty. 

4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě 
nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. 

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš 
protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku. 

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže 
drobnost, například oblíbená hračka dítěte. 

7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu. 

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své 
úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. 

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že 
je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. 

10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem 
ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v 
tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky. 

 Před zahájením docházky je nutné, aby dítě absolvovalo ve školce adaptaci. Adaptací se rozumí 10  
  po sobě následujících pracovních dnů, během nichž dítě dochází do školičky na dopoledne, případně      
  pouze na několik hodin denně, aby se seznámilo s dětmi, tetami a celkovým režimem školky. Během  
  adaptace dítě ve školce nespí, odchází dle aktuální potřeby. Cena adaptačního programu je 3.000,-                                        
plus  odebraná strava. Ve výjimečných případech může být účtována adaptace po hodinách. 

PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

Dětská skupina Neználek nemá uzpůsobeny prostory a vybavení pro kvalitní péči o děti se SP. 
Personál a pečující osoby nedisponují odbornými znalostmi pro práci s dětmi se speciálními 
potřebami. 

V Praze, dne 1.1.2022                                                   Eva Nováková 


