
Pred vstupom do MŠ 

            Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný 

okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, 

že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu so zákonnými 

zástupcami.  Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do materskej školy 

okamžite, iné sa dlhé obdobie trápia spolu s rodičmi. 

  

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do materskej školy zvládli bez stresu: 

  
 Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu bez mamy. 

Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie a že sa vráti. Tieto 
prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu. 

 Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam  budú spolu hrať, 
kresliť, veľa sa naučia a vždy pre neho prídete. A ešte pred nástupom sa choďte s dieťaťom 
poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie. 

 Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným 
spôsobom zastrašoval. Dieťaťu  sa tým už dopredu podsúva strach a obavy. Ak nechcete, aby 
vaše dieťa vnímalo škôlku ako niečo, čo je „za trest“, musíte si dávať pozor na to čo hovoríte. 

 Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku alebo hračku s ktorou zvykne spávať – nie však 
menšiu ako 10-15 cm. 

 Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby vás 
mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr. alergie, 
zlozvyky, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.) 

 Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu  k dieťaťu, nikdy to 
neriešte v jeho prítomnosti. 

 Nepúšťajte sa do dlhých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, 
informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy alebo využite konzultačné 
hodiny. 

 Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez 
zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to 
nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete. 

  
 Rodič by určite nemal prežívať pocity  viny  z toho, že dieťa je v materskej škole, ale vnímať 

tento moment z pozitívne. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa 
vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať 
podobne. 

 Pre uľahčenie vstupu do materskej školy okrem emocionálnej pripravenosti je potrebné, aby 
bolo dieťa čo najviac samostatné aj v sebaobslužných činnostiach. 

 Rátajte s možnosťou adaptácie, ktorá môže trvať  

 

BUDÚCI ŠKÓLKÁR BY MAL ZVLÁDNUŤ: 

 



 zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas 
 spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, 

vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC) 
 primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou 
 mal by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...) 
 dieťa musí byť odplienkované , nepoužívať v MŠ cumeľ 
  má si poznať svoje veci ( u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti 

rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene) 


