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Problematika adaptace dítěte na mateřskou školu 

Anotace 

Diplomová práce je věnována problematice adaptace dítěte na mateřskou školu 

s ohledem na základní psychické potřeby dítěte. Zabývá se zjištěním, jak si zpětně vybavují 

mateřskou školu žáci, adolescenti a dospělí lidé. Analyzuje strukturu a vývoj adaptačního 

programu konkrétní mateřské školy a mapuje průběh adaptace u dětí v Sokolovských 

mateřských školách. Popisuje zda, a jakým způsobem, je realizován adaptační program 
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Úvod 

Vc své diplomové práci se zabývám problematikou adaptace dítěte na mateřskou 

školu. Podklady pro zpracování hledám v teoretických oblastech vývojové a sociální 

psychologie. Teoretické poznatky jsem studovala a vybírala na základě empirických 

poznatků ze své vlastní pětadvacetileté učitelské a posléze i ředitelské praxe. Právě posun 

do pozice ředitelky čtyřtřídní mateřské školy v roce 1990 mne přivedl k hlubšímu 

zamyšlení se nad přechodem dětí z rodiny do mateřské školy. Když byly v roce 1992 

zrušeny všechny jesle v našem městě, začaly vznikat problémy s adaptací nově 

nastupujících dětí do mateřské školy. Tím, že dříve převážná většina dětí nastupovala do 

mateřské školy se zkušeností s kolektivní výchovou v jeslích, nemusely učitelky 

mateřských škol řešit problematiku adaptace v takové míře. Děti byly zvyklé nejen na 

vrstevnickou skupinu, ale také na určitý režim dne a s tím spojený pobyt mimo rodinu bez 

maminky. Adaptace tak probíhala víceméně bez problémů. Děti z jeslí, většinou přecházely 

do dětské skupiny mateřské školy se svými - již známými vrstevníky. Také věk těchto dětí 

byl tři roky a více. 

Dnešní mateřská škola se musí nutně více než dříve soustředit na bezproblémový 

přechod dítěte z rodiny do kolektivu dětí, protože je to svým způsobem jeho první krok do 

společnosti. Před učitelkami tedy stojí problém, jak učinit adaptaci co nejpřijatelnější 

především pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky. 

Naše společnost s sebou nese stále vyšší nároky na výkon, zpracování informací, zvládání 

moderních technologií a s tím související potřebu umět se všemu novému přizpůsobit. 

Ubývá některých tradičních způsobů života v důsledku proměny modelu rodiny a zároveň 

individualizace společnosti. Na každého jednotlivce jsou kladeny vyšší nároky, se kterými 

se musí většinou i sám vyrovnávat. 

Vstup dítěte do mateřské školy je, podle Čápa a Mareše (2001), pro dítě zátěží, 

která frustruje jeho potřeby a tím zasahuje různé složky jeho osobnosti. Může tak docházet 

k brzdění rozvoje schopností dítěte a k jeho zkreslenému vnímání skutečnosti. Nepřiměřené 

chování a jednání dítěte, narušení jeho sebeúcty a sebehodnocení je jen výsledkem zátěže, 



kterou dítě nezvládlo, a tento stav komplikuje vývoj osobnosti. Stejný autor, J. Čáp a jeho 

kolega Z. Dytryeh (1968) již před téměř půl stoletím hovoří o náročných životních 

situacích jako o něčem, co mobilizuje organizmus, podněcuje člověka k učení, k hledání 

nových cest, vede ho k vyšším výkonům svalovým, nervovým, intelektuálním, citovým, 

volním, podněcuje rozvoj osobnosti. Současně se však mohou náročné životní situace stát 

pro jedince zdrojem nežádoucích stavů a reakcí. 

Právě komplikace ve vývoji osobnosti dítěte, ke kterým by mohlo v souvislosti 

s jeho nástupem do mateřské školy dojít, nás v mateřské škole vedly ke snaze použít 

nej lepší metody a prostředky, aby přechod dítěte z rodiny proběhl co nejšetrněji a co možná 

nejvíc ve spolupráci s rodiči, protože bezproblémovou adaptací získají všichni. Ve všech 

případech však bylo nejdůležitější řídit se citem, dokázat se vžít do role dítěte i rodičů, 

využívat získaných zkušeností, ozbrojit se trpělivostí a věřit, že déiame pro aooro vec? «... 

co umíme. 

Další cílová oblast souvisí s uvědoměním si důležitosti vstupu dítěte do širší 

společnosti. Výchozím cílem bylo zjistit, jaký je retrospektivní pohled žáků, adolescentů a 

dospělých na svou docházku do mateřské školy. Ve své diplomové práci si také kladu za cíl 

zjistit, zda jsou prostřednictvím adaptačních programů mateřských škol, do kterých se 

rodiče zapojí, zmírňovány případné adaptační problémy nově nastupujících dětí. Zajímavé 

bude také vyhodnocení, zda, a jakým způsobem, pracují mateřské školy v Sokolově s 

adaptační fází ve prospěch nových dětí. Dalším z cílů je zjistit a popsat rozdíly mezi 

chováním dětí, které prostředí mateřské školy předem znaly, a těch, které nastoupily do 

mateřské školy z rodiny, bez předchozích zkušeností. V neposlední řadě budu analyzovat 

některé své zkušenosti vztahující se k současné podobě celoročního adaptačního programu. 

Budu sledovat, zda byl náš program efektivní z hlediska zájmu rodičů o vstup do mateřské 

školy, která má vypracovaný svůj roční adaptační program, který probíhá před vlastním 

nástupem dítěte do mateřské školy. 



Teoretická část 

1. Osobnost dítěte předškolního věku a jeho potřeby 
Všechny části osobnosti, jako komplexní systém, spolu navzájem souvisejí, 

uplatňují se v aktech vědomí i jednání. Biologické dispozice, temperament, adaptační 

dynamismy, schopnosti a kognitivní styly až po charakter a jáství jsou integrovány v celku 

osobnosti ve spojitý systém, který vymezuje a reguluje činnost, tj. proud vědomí a jednání 

(Smékal, V., 2002). 

Chování dítěte předškolního věku je zpočátku řízeno jeho primárními potřebami. 

Postupně začíná své chování regulovat a výrazněji se začínají prosazovat specificky lidské 

potřeby, které souvisí s aktivní úlohou dítěte v sociálním prostředí. Intenzivně se rozvíjí 

zejména potřeba sociálního kontaktu s okolními lidmi. 

Každé dítě je neopakovatelnou, individuální a jedinečnou bytostí projevující se 

osobnostními rysy. Jednotlivé osobnosti se od sebe liší zásadnějším způsobem v mnoha 

detailech. Přestože se narodily do stejné doby, působí na ně svými prvky podobná kultura, 

ideje, zvyky, dostávají podobné informace, zažívají podobně radosti i úzkosti. Vrůstají 

do lidské společnosti, v níž se učí pravidlům, normám, navazují vztahy, vzdělávají se. 

Tvoří lidskou společnost, kterou jsou také utvářeni. 

1.1. Vývoj osobnosti 

Osobnostní vývoj dětí předškolního věku je do značné míry závislý na okolí. Milan 

Nakonečný definuje lidi, kteří, třeba jen na krátko, ale intenzivně posunou náš proces 

socializace významní druzí. Optimálně jsou to rodiče a nejbližší příbuzní. Bývají to i 

učitelé, později přátelé, životní druhové. Jsou to především lidé žijící s námi a ke kterým 

nás pojí významnější vztahy. 

Pro zdravý vývoj osobnosti jsou nutné základní podmínky: 

a) dostatečná výživa matky v době těhotenství a dítěte v prvních letech života 

b) dostatek vnějších podnětů 

c) blízkost a jistota v základních vztazích. 



Poškození podvýživou, stejně jako důsledky deprivace senzorické a psychické se mohou 

stát trvalými a nelze je již zcela napravit. Osobnost člověka vzniká učením, rozvíjí a 

přetváří se však až do posledních jeho dnů (Hartl, P., Hartlová, H., 2000). 

Osobností se člověk nerodí, nýbrž se jí stává. Novorozenec nerozlišuje, v prvních 

týdnech života, své tělo a okolní svět. Teprve později vytvoří nepříjemné a příjemné pocity 

hranice mezi dítětem a jeho fyzickým okolím. Od konce prvního roku si dítě postupně 

osvojuje mluvenou řeč a za další rok a půl se naučí používat zájmeno n já" a začne si 

uvědomovat svou sociální jedinečnost - vzniká vědomí sociálního já. 

Ještě před dovršením třetího roku věku se u dítěte objevuje také restrukturace v regulaci 

chování. Znamená to, že dítě se již nechová jen podle principu dosahování smyslově 

příjemného a vyhýbání se nepříjemnému, ale v jeho chování se začíná uplatňovat vliv 

sociálních požadavků, ve kterých jsou obsaženy určité sociální a kulturní hodnoty prostředí, 

ve kterém dítě žije. Tím, že dítě začne prožívat rozpory mezi „chci" a mezi „musím", stává 

se lidským tvorem ve smyslu psychologickém, protože se v jeho chování uplatňují hodnoty 

a normy, tedy něco specificky lidského. 

Vývoj jáství probíhá dvěma stadii. V předškolním období především dětskou hrou, později 

soutěživostí. Ve hře dítě postupně přebírá role osob, které jsou pro něj významné. Začíná 

chápat, co pro něho různí lidé znamenají a čím je ono samo důležité pro ostatní. Při 

soutěživé hře je dítě nuceno konfrontovat se s ostatními účastníky hry, s pravidly, s 

průběhem, protože to je podmínkou, aby uspělo (Nakonečný, M., 1995). 

V předškolním období vzniká vědomí vlastní identity, děti začínají chápat sebe 

sama jako aktivní subjekt, vybavený různými kompetencemi. Vzhledem k tomu, že děti 

jsou citově a rozumově ještě nezralé, jejich sebehodnocení je stále ještě závislé na názoru 

jiných osob, zejména rodičů. Dítě názor dospělých na sebe sama přejímá nekriticky, tak jak 

je mu předkládán. Vývojově odpovídající je také způsob, jak o sobě dítě uvažuje. Hlavními 

znaky je: 

• egocentrismus, který mu pomáhá potvrdit vlastní významnost, 

• magičnost uvažování a snadnost zkreslení skutečnosti - ve fantazii dítě získá 

i nedosažitelné. 



Nezralost sebepojetí předškolního dítěte se také může projevovat majetnickými sklony, 

tendencemi k vychloubání. To, že se dítě ztotožní s rodiči, nejen obohacuje jeho identitu, 

ale posiluje také jeho sebevědomí. Součástí identity se stává vše, co k dítěti patří, tj. jeho 

osobní teritorium - lidé, k nimž má vztah, věci které mu patří, prostředí, v němž žije. Dítě 

předškolního věku také často verbálně vyjadřuje vlastnictví - další složka jeho identity 

(můj dům, moje auto). 

V této době nabývají na významu také sociální role, které jsou součástí identity dítěte. 

Dítě je většinou hrdé na roli žáka mateřské školy nebo na roli bratra v rozrůstající se rodině. 

Předškolní děti chápou také rozdílnost pohlaví a obsah chlapecké a dívčí role, což se 

projevuje také ve hře (Vágnerová, M., 2000). 

1. 2 Názory na osobnost dítěte 

Na jedné straně názorového pole týkajícího se pojetí osobnosti dítěte je empirismus. 

Empiristé považují dítě za „prázdnou nádobu, kterou je třeba naplnit". Dítě, jako tvárný 

objekt, má být zformováno do určitého tvaru, kterému je třeba předat přiměřené zkušenosti, 

aby zaujalo místo ve společnosti. Na druhé straně stojí nativisté, kteří tvrdí, že dítě je 

předem naprogramováno k tomu, aby se vyvíjelo určitým směrem. Nativismus zdůrazňuje, 

že dospělý může dítěti pouze nabídnout pomoc, ale nikdy ji nesmí vnucovat. Kvalifikovaný 

přístup má být založený na úctě k dítěti, k jeho osobnosti. Kombinací obou pojetí osobnosti 

dítěte je třetí směr - interakcionismus. Ten říká, že děti jsou zčásti „prázdné nádoby" a 

zčásti bytosti, jejichž vývoj je předem stanoven, přičemž obě kategorie jsou ve vzájemném 

působení. Na dospělého je zde pohlíženo jako na prostředníka, s jehož pomocí se může dítě 

rozvinout v souladu se svými schopnostmi (Bruceová, T., 1996). 

Učitelka v mateřské škole si opakovaným pozorováním a zájmem o dítě vytváří 

představu o schopnostech, dovednostech a stavu zralosti dětské osobnosti. Na základě 

svého zjištění volí nejvhodnější vzdělávací aktivity, založené zejména na přímých zážitcích 

dítěte. Učitelka se snaží o všestranný rozvoji individuality dítěte tak, aby mělo dítě možnost 

se maximálně rozvinout v rámci svých možností a potřeb. 



1 .3 Náměty pro rozvoj dětské osobnosti 

Zdeněk Helus (1984) ve své knize Vyznat se v dětech stanovil pět námětů toho 

nejzákladnějšího, co bychom měli vnést do našeho vztahu k dítěti a dětem: 

1. Význam životních perspektiv pro rozvoj osobnosti. 

1 když dítě dokáže být pohlceno přítomností, například při hře, žije také budoucností. 

Pokud se dítě upne k reálnému, perspektivnímu cíli, dokáže své síly mobilizovat, a když 

bude intenzivně vnímat každý krůček, kterým se k cíli přibližuje, poroste jeho odolnost 

vůči překážkám. Celá jeho osobnost se zocelí. 

2. Význam přesvědčení o hodnotě mezilidských vztahů. 

Do vzpomínek a postojů dítěte by měla být vložena zkušenost, že lidé mají jeden o druhého 

zájem a že si vzájemně pomohou. 

3. Význam zdravého sebevědomí 

Jedinec se zdravým sebevědomím má lepší vyhlídky na úspěch. Zdravé sebevědomí však 

neznamená slepou sebedůvěru, ale sebevědomí kritické, které je zárukou odhadu svých 

možností. 

4. Význam odvahy a způsobilosti tvořivě myslet a jednat. 

Dítě by mělo s pomocí dospělého získat zkušenost, že je schopno spoluvytvářet běh 

událostí a chod svého života. Je potřebné naučit dítě, aby nepodléhalo tlaku okolností, ale 

uvažovalo strategicky a vybíralo nejvhodnější řešení. Do společných her dítěte s dospělým 

je vhodné zařazovat hračky stavebnicového a konstrukčního charakteru. 

5. Význam nezastupitelné povinnosti a zodpovědnosti ke kolektivu 

Vhodné je svěřit dítěti drobné povinnosti v rodině, které budou jen jeho, na nichž může 

založit prvopočátky vědomí svého nenahraditelného podílu na společném životě a díle 

rodiny. Jde o to, aby činnost dítěte byla pravidelná a rodiči náležitě uznávána. 



Rodiče by měli vyžadovat od dětí pomoc v domácnosti ani ne tak proto, aby skutečně 

pomohlo, ale aby v něm pěstovali smysl pro povinnost a podporovali jeho sebevědomí. 

1. 4 Potřeby dětí 

Dítě v předškolním období charakterizuje silná snaha být aktivní a přenášet již 

získané a právě získávané schopnosti do praxe. Typické a zdravě se rozvíjející dítě 

předškolního věku je hravé, aktivní a projevuje živý zájem o vše nové. Nemá rádo jakékoli 

odlišnosti od normálu, protože ty příliš komplikují situaci. Dítě v tomto věku tíhne 

k jasným a jednoduchým závěrům, má rádo pravidelný řád, rituály. 

K tomu všemu potřebuje „svoje" lidi, kteří by mu poskytli ochranu a pomoc. 

A tak se objevila lidská mateřská, ale i otcovská láska a tento základní lidský vztah je od 

pravěku do dneška nesen zázračným mechanismem, kterým je vzájemné uspokojování 

psychických potřeb (Matějček, Z., 2003). 

Přesto, že máme všichni stejné základní lidské potřeby, každý člověk má jinou míru 

a způsob jejich uspokojování. A tak i každé dítě na počátku docházky do mateřské školy 

má jinou potřebu v množství jídla, odlišnou potřebu spánku, potřebu pohybu, ale i potřebu 

lásky, sounáležitosti, seberealizace atd. Je důležité nevnucovat dítěti svou představu o jeho 

potřebách, protože každé dítě samo pozná, co je právě pro ně vhodné a potřebné. Naším 

úkolem je dát dětem především dostatek přiměřených podnětů, aby měly děti možnost 

výběru. Nemělo by nám jít o to, vychovat jedince, který bezhlavě plní přání a příkazy 

nějaké autority, ale vychovat svobodnou a samostatnou lidskou bytost, která bude 

zodpovědná za své jednání. 

1. 4. 1 Potřeba pohybu 

Motorický vývoj dítěte se v předškolním období zdokonaluje, dítě zlepšuje také 

svou pohybovou koordinaci, je stále hbitější a jeho pohyby jsou elegantnější. Potřeba 

pohybuje v předškolním věku spojená s růstem dlouhých kostí a celkovou osifikací kostry. 



Děti jsou většinou neposedné, stále poskakují, běhají apod. (Mertin, V., Gillerová, 1., 

2003). 

Potřeba pohybu však není u všech dětí stejná. Jsou děti hypermotorické, které mají 

velikou potřebu pohybu se zvýšenou nutkavostí se stále pohybovat. Takové dítě nesmíme 

v pohybu dlouhodobě omezovat, aby se neuspokojení neprojevilo někde jinde, 

v problematičtější rovině. Děti, které mají malou potřebu se pohybovat, jsou děti 

hypomotorické. V kolektivu dětí si začínají své menší pohybové dovednosti uvědomovat a 

může se stát, že se přirozeným pohybovým aktivitám začnou vyhýbat. Omezený pohyb 

vede k různým problémům v tělesném, zdravotním a v součinnosti s tím i sociálním vývoji. 

Děti s normální potřebou motoriky, kterých je v populaci většina, mají rády pohyb. Řadí se 

mezi děti normomotorické. Pohybovým dovednostem se přirozeně učí, pohybové aktivity 

vyhledávají (Koťátková, S., 2005). 

Ve většině mateřských škol je uspokojování potřeby pohybu u dětí již běžná. Děti 

mají z velkého prostoru v mateřské škole radost, podněcuje je k pohybové aktivitě. Potřeba 

pohybu v předškolním věku je vysoká. H. Dvořáková (2000) uvádí, že děti, které nejsou 

omezovány, se pohybují 5 až 6 hodin denně. 

V mateřské škole rozvíjíme základní motoriku dětí, která je zaměřena na vnímání a 

poznávání vlastního těla, orientaci v prostoru a vnímání věcného i sociálního charakteru. 

Z hlediska charakteru pohybu členíme základní motoriku na dovednosti lokomoční, 

nelokomoční a manipulační. Lokomoční dovednosti přemisťují tělo v prostoru (např. 

chůze, běh, krok a běh poskočný, různé varianty chůze a poskoku, lezení, plazení aj.). 

Nelokomoční dovednosti jsou pohyby celého těla na místě, kolem některé z os těla (např. 

pohyby paží, nohou, trupu, hlavy ve stoji, v kleku, v sedu, v lehu, obraty, převály, při 

využití nářadí - houpání aj.). Manipulační dovednosti zahrnují dovednosti ovládání 

různorodých předmětů rukama, nohama, ale i jinými částmi těla. Dále ovládání pomůcek 

pomocí jiných pomůcek - tedy pálkou, hokejkou apod. Při využití a ovládání pomůcek pro 

pohyb z místa (lyže, koloběžky, chůdy, brusle, kola aj.), dochází k propojení dovedností 

lokomočních s manipulačními (Dvořáková, H., 2000). 



Prostorné třídy ve většině mateřských škol podněcují děti k pohybu. Zařazením 

náčiní, nářadí a jiných pomůcek, které děti ze své rodiny většinou neznají, se snažíme o 

vytvoření zajímavého a podnětného prostředí, které by mohlo mít kladný vliv nejen na 

rozvoj motoriky dětí, ale také na zlepšení průběhu jejich adaptace na mateřskou školu. Děti 

se při návštěvách mateřské školy na nové pomůcky těší, lákají je, často na ně doma 

vzpomínají. Při aktivizaci dětí se nám osvědčila skluzavka, houpačka, barevný padák, 

molitanová stavebnice, míče, prolézací látkový tunel a překážková dráha. Děti jsou velmi 

aktivní při motivačním cvičení s hudbou, pohybových a hudebně pohybových hrách. 

Počátky pobytu dítěte v mateřské škole mají s pohybem dost společného. Děti se 

navzájem pozorují a tím se inspirují k pohybovým projevům. Spontánní pohyb, zejména při 

pobytech venku, je pro ně uvolňující a určitým způsobem kompenzuje nejistotu žňového 

prostředí. 

1. 4. 2 Potřeba hry 

V předškolním věku je hra základní a nejpřirozenější činností dítěte, je pro dítě 

dominantní. Při hře se učí, připravuje na školu a práci v dalším životě. Hra pomáhá dítěti 

orientovat se v sociálním prostředí a při seznamování s různými situacemi se 

prostřednictvím hry připravuje na jejich následné zvládnutí. Hra nás obohacuje nejen 

v dětství, ale i v dospělosti. 

Hra vzniká z vnitřní potřeby a významně působí na život dítěte nejen v oblasti 

kognitivní, ale také v oblasti sociální. Hraje pro děti zajímavá, lákavá. Vědomě se nechce 

něco nového naučit, ale chce něco konkrétního prozkoumat a tím získává nové zkušenosti a 

poznatky. Učitelka v mateřské škole musí umožnit dítěti hrát si, protože to je nezbytná 

podmínka aktivní seberealizace, kterou si dítě volí na základě úrovně svého rozvoje, tempa, 

zájmu, svých zkušeností a schopností začleňovat do nich okolní svět, předměty, jevy a 

osoby. Dítě se ve hře realizuje, uplatňuje svou energii, ale také ji načerpává, hrou se nejen 

učí, ale také si prostřednictvím hry pomáhá z různých druhů problémů. Každá spontánní 

aktivita dítěte však ještě nemusí být hrou, protože ve hře se projevují specifické znaky. Jsou 



to: spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazie, opakování a přijetí role (Koťátková, S., 

2005). 

Říčan považuje za nejzajímavější a zřejmě i vývojově nejdůležitější hry námětové, 

které jsou spojené s pohybem. Dítě zapojuje svou fantazii, až hra přejde do hrané pohádky, 

kde nic není nemožné a stává se tak nejen hercem, ale také režisérem (Říčan, P., 2004). 

S potřebou hry je také spojená potřeba tvořivosti a seberealizace. Ve hře má dítě 

možnost tvořit, zkoumat, experimentovat, ověřovat si, co samo dokáže. Dítě předškolního 

věku si hraje intenzivně, s velkou vážností a se zaujetím tak velkým, že přestává vnímat 

okolí. Někdy činnost dítě pohltí natolik, že se vzdálí od reality, někdy pro něho nepříznivé, 

a plně se věnuje hře. Hra dokáže být dobrým adaptačním prostředkem také u mladších dětí, 

a proto ji využíváme ve svém adaptačním programu, protože všechny nabídky a kroky při 

adaptaci dítěte na mateřskou školu, které vedou k různým typům hry, mají význam. Děti 

mají z hry, ke které dojde z jejich svobodného rozhodnutí, opravdu radost a potěšení, jsou 

rády, když mohou tvořit, přetvářet, zkoumat a poznávat. Na nás dospělých je jen to, 

abychom jim to co nejčastěji umožňovali. 

Možnost hrát si podle své volby je procesem přirozeného začleňování dítěte do 

vrstevnické skupiny. Děti se při hře navzájem poznávají, odhalují své schopnosti a 

dovednosti, uplatňují předchozí zkušenosti, vyjadřují své emoce. 

1. 4. 3 Potřeba blízké osoby 

Dítě pro svůj rozvoj potřebuje lásku, bezpečí, porozumění, a to by měla splňovat 

blízká osoba, na kterou se může spolehnout, která mu pomůže překonat bolest, s kterou 

sdílí své radosti, svěří se jí se svými obavami, která mu pomůže hledat odpovědi na otázky, 

kterým nerozumí. Blízkou osobou může být nejbližší člen rodiny, kamarád, ale například 

také učitelka v mateřské škole. Blízká osoba o dítě pečuje, dává mu lásku, doprovází 

v každodenním životě, povzbuzuje ho, aby se nevzdával, když klopýtne. Blízká osoba by 

měla mít pro dítě vždy otevřenou náruč, do které by se mohlo schoulit, když to potřebuje. 

Blízké osoby nás provázejí celý život a myslím si, že také naplňují naši potřebu bezpečí. 



Po nástupu dítěte do mateřské školy nahrazuje pečující osobu učitelka. Učitelka 

trpělivá, citlivá, tvořivá a především vnímavá k dětským potřebám - schopná vytvořit 

důvěryhodnou atmosféru i blízký vztah, který dává dítěti pocit jistoty a bezpečí. 

2. Psychický vývoj 
Celé předškolní období je naplněno významnými změnami v různých oblastech 

biologického a psychosociálního vývoje a charakterizováno velkou aktivitou tělesnou i 

duševní, zvídavostí a hrou. 

2. 1 Vývoj poznávacích procesů 

Vágnerová, M. (2000) uvádí, že typickým znakem názorného, intuitivního myšlení 

předškolních dětí je: 

• egocentrismus - má tendenci ulpívat na subjektivním pohledu a tendenci zkreslovat 

úsudky na základě subjektivních preferencí 

• fenomcnismus - klade důraz na určitou podobu světa s vazbou na přítomnost, fixuje se 

na určitý obraz reality, který není schopno ve svých úvahách opustit 

• magičnost - nečiní rozdíl mezi skutečností a fantazií 

• absolutismus - každé poznání má pro dítě definitivní platnost 

Předškolní děti nedovedou chápat transformace, při kterých může být nové uspořádání 

vráceno do původního stavu. Mají proto tendenci ulpívat na jednom pohledu subjektu, na 

jednom stavu nebo jedné vlastnosti objektu. 

Pro citovou a rozumovou rovnováhu je velmi důležitá fantazie, která dítěti pomáhá 

vyrovnat se s tlakem reality, s nedostatky vlastního myšlení i zkušeností. 

Kresbou, vyprávěním a hrou vyjadřuje předškolní dítě svůj názor na svět. V nich se projeví 

typické vlastnosti dětského myšlení i emočního prožívání. Zjednodušená a srozumitelná 

skutečnost je pro dítě méně ohrožující. 



2. 2 Temperament 

Jaké jsou naše děti? Neustále běhají, otvírají skříně a zásuvky, všude vlezou, 

nezavřou na chvíli pusu a vše komentují, nebo sedí v klidu na židli, hrají si s plyšovým 

medvídkem a pozorují svět kolem? Schovávají se před návštěvou nebo se každému na 

potkání chlubí novou hračkou? Rozruší je každá změna nebo touží po dobrodružství? Mají 

každou chvíli jinou náladu nebo jsou „pohodáři"? Tyto projevy souvisí s jejich 

temperamentem. Individuální rozdíly v temperamentu jsou do jisté míry dány biologicky, 

stejně jako je barva pleti předávána z generace na generaci. 

Temperament souvisí s rozvíjející se osobností dítěte, která má nejrůznčjší vnitřní 

charakteristiky a vnější podněty, je závislý na zděděných dispozicích (Budíková, J., 

Krušinová, P., Kuncová, P., 2004). 

Podle Smékala, V. (2002) patří temperament mezi nejprozkoumančjší složky 

osobnosti a je pozoruhodné, že se od svých počátků v humorální Hippokratově teorii a 

v jejím dalším zpracování Galénem (130-201), udržuje čtyřkomponentová teorie až do 

současnosti. 

Britský psycholog německého původu H. J. Eysenck předpokládá, že struktura osobnosti je 

tvořena dvěma dimenzemi: neuroticismem a introverzí - extroverzí (Smékal, V., 2002). 

Hippokratova teorie souvisí s tím, která tekutina v těle člověka převládá. Pokud spojíme 

Hippokratovu, Galénovu a Eysenckovu teorii, vzniknou čtyři základní typy se základní 

charakteristikou: 

• sangvinik - krev - stabilní extrovert 

charakteristika - bezstarostný, aktivní, plný nadějí, žije pro daný okamžik 

• cholerik - žlutá žluč - labilní extrovert 

charakteristika - vznětlivý, chamtivý, neústupný, útočný, aktivní 

• flegmatik - hlen - stabilní introvert 

charakteristika - pomalý, lhostejný, má sklon k nečinnosti, vyrovnaný, klidný 



• melancholik - černá žluč - labilní introvert 

charakteristika - bere vše velmi vážně, náladový, pesimistický, nespolečenský 

Popis komponent temperamentu podle H. J. Eysencka (Smékal, Pozvání do psychologie 

osobnosti 2002). 

náladový 

úzkostlivý 

rigidní 

střízlivý 

pesimistický 

rezervovaný 

nespolečenský 

tichý 

Introvertní-

pasivm 

pečlivý 

rozvážný 

mírumilovný 

ovládající se 

spolehlivý 

vyrovnaný 

klidný 

Labilní 
nedůtklivý 

neklidný 

agresivní 

vznětlivý 

nestálý 

impulzivní 

optimistický 

aktivní 

-Extrovertní 

společenský 

přístupný 

hovorný 

živý 

nenucený 

čilý 

bezstarostný 

vůdčí 

Stabilní 

Temperament není při narození zcela hotový, jen jeho základní rysy. Lze jej citlivou 

výchovou dolaďovat do nejpřijatelnější podoby. 



Pro práci učitele je důležitá znalost temperamentových typů a schopnost je u dětí 

rozpoznávat. V praxi tak může rozlišit projevy LMD od pouhých projevů 

temperamentových vlastností u cholerika (Kolektiv autorů, 1994). 

2. 3 Úzkost a obranné mechanismy 

Řekla bych, že není na světě člověka, který nezažil, co je úzkost, a pokud někdo 

tvrdí, že neví, co to úzkost je, nemluví pravdu. Zvláštní svíravý pocit na hrudi, který je tak 

nepříjemný, až bolí. Není před ním úniku, jen trvá a trvá. Když po určité době odejde, 

zmizí, vyprchá - nastává úleva a uvolnění. S úzkostí se potýkají lidé na celé naší planetě, 

děti, ženy i muži, mladí i staří, potažmo také psychiatři, psychoterapeuti. 

Ve chvíli úzkosti poznáme, kdo je pro nás onou oázou bezpečí a jistoty - ke komu se upírá 

naše vědomí. V předškolním období můžeme u dětí pozorovat obavy z cizích osob, strach 

ze sociálního kontaktu. Tyto projevy jsou však individuální a postupně se stabilizují na 

určité úrovni. Úzkostné dítě se cítí ohroženo, ale nedokáže říci čím konkrétně. 

Matějček vysvětluje rozdíl mezi strachem a úzkostí: strach je „z něčeho" a úzkost je 

„z ničeho". Úzkost je tušení něčeho zlého, bez konkrétního obsahu. Úzkost, jako velmi 

účelný mechanismus, nám dala do vínku příroda (Matějček, Z., 1999). 

Podle Freuda vzniká úzkost při nenaplnění dětských potřeb. Označuje čtyři základní 

typy úzkosti: 

1. Úzkost z odloučení od matky, separační úzkost. Strach malých dětí pociťovaný 

při odloučení od matky nebo jiné pečující osoby. Výsledkem častého opakování 

takových situací mohou být pocity nejistoty a trvalé zvýšení celkové hladiny 

úzkosti (Hartl, P., Hartlová, H., 2000). 

2. Úzkost ze ztráty lásky souvisí s úzkostí z odloučení od matky a vzniká při 

konfliktech vznikajících následkem testování vlastní vůle v análním vývojovém 

stadiu, které se odehrává ve věku 1 , 5 - 3 let. 

3. Kastraění úzkost jako strach před „obřízkou" vlastních možností vývoje, a 

uvolnění (Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Witerspergerová, R., 2000). 

4. Úzkost ze Superega, která vzniká konfliktem mezi Id a Superegem. Id, 



„ono,"soubor vnitřních zážitků uložených v nevědomí (je protikladem k duševnímu 

,já") a Superegem, který je termínem pro tu část ega, v níž se uskutečňuje 

sebepozorování a sebekritika (Hartl, P., Hartlová, H., 2000). 

Anna Freudová, která patří mezi zakladatele psychoanalýzy, zavedla roku 1936 pojem 

obranné mechanismy. Obranné mechanismy považuje za kompromisní řešení konfliktu 

mezi Id a Egem. Jsou to: 

• Potlačení, kdy jsou z vědomí vytlačeny a potlačeny do nevědomí nežádoucí 

zúzkostňující pocity, impulsy a přání. 

• Projekce, při kterých dochází k přenosu vlastních obávaných přání 

a impulsů na druhé nebo okolní svět. 

• Reaktivní výtvory, při kterých přání vzbuzující obavy jedinec potlačuje a 

vytváří protikladné (potlačenou agresivitu změní v přátelské chování). 

• Identifikace s druhým se současným přejímáním jeho přání a potřeb. 

• Racionalizace, čili zdánlivé zdůvodnění, čili skrytí svých přání pro 

ospravedlnění svého chování. 

• Regrese s návratem na dřívější vývojové stadium s primitivnějšími 

reakcemi. 

• Popření, kdy se jedinec snaží nevnímat nepříjemnou realitu. 

• Sublimace, při které dochází k přenesení pudové energie na sociálně 

uznávané a oceňované činnosti (př. umění, sport). 

Obranné mechanismy, pudové impulsy a doprovodná úzkost probíhají nevědomě, ale 

mobilizují Ego k obraně. Obrana je vždy spojená s určitým omezením: ve schopnosti 

vnímat, v omezení citového života nebo kreativity a tak dochází k větším nebo menším 

omezením celé osobnosti (Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Witerspergerová, 

R., 2000). 

V mateřské škole se nejčastěji setkáváme s úzkostí z odloučení od matky, s úzkostí 

ze ztráty lásky a s úzkostí z osamělosti uprostřed neznámých lidí. Úzkost může pramenit 



také z velké skupiny dětí a neznámého prostředí. Učitelka mateřské školy se stává 

prostředníkem při poznávání se dětí mezi sebou. Volí vhodné seznamovací skupinové hry, 

do denního programu začleňuje komunitní kruh, ve kterém mají děti právo hovořit, ale také 

možnost se do rozhovoru nezapojit a pouze naslouchat. V adaptační fázi se každoročně 

osvědčuje plyšová hračka, oblíbený maminčin šátek nebo rodiči nakreslený obrázek. 

Předmět vnesený do mateřské školy připomíná dítěti bezpečí domova, blízkost ,jeho 

dospělého" a pomáhá mu překonat počáteční adaptační obtíže. 

2. 4 Socializace ve vývoji dítěte 

Socializace není jen socializací vnějších projevů chování, ale především socializací 

vnitřního chování dítěte, jako základu pro celý jeho emoční vývoj, a úzce souvisí s 

rozvojem jeho vlastního sebepojetí (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). 

Dítě si postupně osvojuje normy a role, nachází a diferencuje vztahy ke svým 

blízkým v rodině, ale také ve svém okolí ke svým vrstevníkům, popř. k učitelce mateřské 

školy. Pro každé dítě je různě obtížné zvládnout situaci, ve které se ocitá při nástupu do 

mateřské školy, kde se stává jedním ze členů skupiny dětí. 

2. 4. 1 Socializace dítěte předškolního věku 

Předškolním obdobím nejčastěji chápeme období od tří do šesti let. Jde o 

neobyčejně významnou dobu sociálního vývoje dítěte, protože se zdaleka nejedná jen o 

přípravu na školu, ale o dobu přípravy na aktivní iniciativní život dítěte. V tomto období 

zajišťuje primární socializaci především rodina, ale dítě v tomto věku projevuje výrazný 

zájem o společnost druhých dětí a je postupně schopné s nimi spolupracovat. Vrstevnická 

skupina je pro socializaci velmi důležitá. Do života dítěte ve většině případů vstupuje také 

mateřská škola, která zprostředkovává z velké části kontakt s vrstevníky. Dítě nezvládne 

všechny nároky socializace bez pomoci dospělého. Důležitá je nejen láska a 

bezpodmínečné přijetí, ale také hranice, ve kterých se může bezpečně pohybovat. 

Socializační proces zahrnuje tři vývojové aspekty, vyvíjí se sociální reaktivita, 

sociální kontrola a hodnotové orientace, dítě si osvojuje sociální role (zvláště mužskou či 



ženskou roli). Předškolní období může být chápáno jako kritické zejména pokud jde o 

osvojování sociálních kontrol a sociálních rolí. Selháním sociální kontroly vzniká posléze 

při dlouhodobém trvání u některých jedinců delikvence nebo asociální chování. Při selhání 

sociální role se člověk chová zcela odlišně, než se od něho očekává (Langmeier, J„ 

Krejčířová, D., 2006). 

2. 4. 2 Primární skupina 

Vztahy v primární skupině jsou vzájemné a typické svým emocionálním 

propojením a společnými aktivitami. Jednotliví členové malé skupiny se osobně dobře znají 

a komunikují spolu. Do primární skupiny řadíme rodiče, sourozence a malou vrstevnickou 

skupinu. Mezi členy této skupiny probíhají první procesy socializace, vztahy jsou 

emocionální, intenzivní, významné. Také úzká skupina vrstevníků, např. v širší rodině, 

poskytuje dítěti další a další sociální vztahy, zážitky a zkušenosti, prostřednictvím kterých 

lépe poznává samo sebe. 

Rodiče nebo jiné pečující osoby jsou prvními a nejdůležitějšími lidmi, 

prostřednictvím kterých se dítě učí důvěřovat životu. Přítomnost sourozenců znamená 

možnost získávat zkušenosti v sociální interakci, jako je vzájemná ohleduplnost, ochrana, 

pomoc. Mezi sourozenci dochází také k přejímání dominance, modelů konfliktů a jejich 

řešení, k soutěžení. To, co se takto naučí, následně přenášejí do jiných sociálních vztahů 

(Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Witerspergerová, R., 2000). 

Také Prekopová (2001) vidí sourozenectví jako nezpochybnitelný přínos pro rozvoj 

dítěte: „Není lepší jeviště sociálních poměrů a lepší hřiště pro trénování sociálního chování, 

než ve skupině sourozenců". Provázanost lásky k rodičům a kvality sebepojetí stejná 

autorka charakterizuje větou: „Kdo nemiluje svého otce a svou matku, nemůže mít rád ani 

sám sebe". 

Základem pevné vazby mezi osobami v rodině je tzv. vazbové chování, které je 

vrozené a pozorovatelné také u zvířat. Studií vazby se zabýval mimo jiné John Bowlby 

z Londýna, který za nejmocnější instinkt novorozeného dítěte považoval hledání ochrany u 

nejbližšího dospělého (Matoušek, O., 1997). 



2. 4. 3 Sekundárni skupiny 

Předškolní dítě ve věku tří až čtyř let postupně začíná překračovat pomyslné hranice 

rodiny a ke své identitě začíná přidávat nový prvek - vztah k druhým dětem, vrstevníkům. 

S generací stejně starých dětí bude později chodit do školy, do tanečních, možná i do 

zaměstnání, mezi nimi si bude hledat přátele, manžela či manželku. 

V tomto předškolním věku většina dětí po společnosti druhých dětí touží. Potřebují je pro 

svou hru, chtějí je ukázat svým rodičům. V mateřské škole tak dochází k rozvíjení 

důležitých vlastností jako schopnosti spolupráce - družnost, solidarita, obětavost, tolerance, 

soucit, schopnosti projevit radost, jsou zde kladeny základy pro vznik přátelství (Matějček, 

Z., 1999). 

Výchovu dítěte tedy často ovlivňují z řad dospělých také zástupci různých 

sociálních institucí, se kterými mohou být děti konfrontovány. Zaměstnanost rodičů vede 

k tomu, že většina předškolních dětí je celodenně svěřována do péče předškolních 

pedagogů. 

Prostředí mateřské školy má rostoucí význam pro socializaci dítěte. Socializace 

dítěte a jeho výchova k sebevědomí a sociálním kompetencím stále více leží v rukou 

učitelek mateřských škol, jejich podíl je velmi významný pro pozitivní vývoj dítěte. Škola 

zprostředkovává nejen kontakt s vrstevníky, ale je také prostorem pro výchovné působení. 

Při vstupu dítěte do mateřské školy tedy dochází k přechodu z primární do sekundární 

skupiny - dítě vstupuje z rodinného prostředí do širšího kolektivu svých vrstevníků. 

Sekundární skupinu mohou tvořit také různé zájmové kroužky, do kterých děti dochází. 

Svůj význam má i početnost dětí v sekundární skupině. Např. Kern (2000) uvádí, že přímý 

kontakt mezi dětmi je v sekundární skupině pro velký počet členů možný jen v omezené 

míře. To je podle mé zkušenosti v práci s dětmi v různě početných skupinách dětí 

významný problém při navazování dobrých, přímých kontaktů a vztahů mezi dětmi. Snaha 

zvyšovat tento počet může být z tohoto úhlu pohledu ohrožující. 

Významně důležité je respektovat potřebu dítěte se sdružovat a citlivě a dlouhodobě 

pracovat na začlenění dítěte. 



2. 4. 4 Rozvoj sociálních dovedností 

Podle Hartla, Hartlové (2000) patří k nej běžnějším sociálním dovednostem 

schopnost navázat a udržet kontakt, účinně se dorozumívat, vyjádřit druhým své pocity, 

vyslechnout druhé, přijmout oprávněnou kritiku a mít vhled do mezilidských vztahů. 

Již u novorozence lze pozorovat navazování prvních sociálních kontaktů s lidmi, 

které se projevuje napodobováním jednoduchých mimických výrazů - otevření a zavření 

úst, vystrčení jazyka apod. Psychoanalytik a badatel René Spitz konstatoval, že dítě 

v prvém roce života projde třemi kvalitativně odlišnými stadii: 

1. Stadium preobjektální - od narození do tří měsíců. Dítě ještě nemá ustaven žádný 

rozlišený vztah k „objektům" okolního světa. 

2. Stadium předběžného objektu - od tří do šesti až osmi měsíců. Dítě již odlišuje 

obličej, na který reaguje úsměvem, od ostatních objektů. Vytvořil se vztah k lidské 

tváři jako prvému znaku člověka. 

3. Stadium objektu - od šesti do osmi měsíců. Dítě začne rozlišovat známé a cizí 

tváře a začíná vznikat pouto mezi matkou, nebo jinou, pečující osobou, a dítětem. 

Dítě je kolem šestého měsíce již velmi aktivní, je schopné sledovat nejen směr 

pohledu rodičů, ale také se aktivně podílí na dosažení sdílené pozornosti. Interakce mezi 

dítětem a dospělým jsou v prvních 8 až 9 měsících dyadické. Kolem devátého měsíce věku 

začínají být interakce triadické (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). 

V předškolním věku většina dětí po společnosti druhých dětí touží. Potřebují je pro 

svou hru, chtějí je ukázat svým rodičům. V mateřské škole tak dochází k rozvíjení 

důležitých vlastností jako schopnosti spolupráce - družnost, solidarita, obětavost, tolerance, 

soucit, schopnosti projevit radost, jsou zde kladeny základy pro vznik přátelství (Matějček, 

Z., 1999). Mateřská škola je „zařízením pro děti" a „děti by si ji vymyslely, i kdyby 

v dnešní podobě nebyla" (Matějček, Z., 1999, str. 47- 48). 

Mateřská škola je pro většinu dětí oblíbeným místem pro hry, experimenty. Zažívají 

zde radost ze společné práce, tvoří a uplatňují svou fantazii. Ve vrstevnickém prostředí 

mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Učí se zde komunikovat a spolupracovat 



s druhými dětmi a s dospělými. 

Ve vztahu k Hartlově definici (2000), se zde učí dorozumívat se pro vlastní 

uspokojení, poslouchat druhé pro naplnění své zvídavosti. Ve skupině dětí si ověřuje své 

sociální dovednosti, srovnává se s ostatními, učí se přijímat kritiku, aby lépe odhadlo sve 

síly. Dítě postupně zjišťuje, že s někým si porozumí rychle a s někým si hrát nedokáže. Tím 

získává vhled do mezilidských vztahů a přijímání lidských odlišností. 

3. Současná rodina 

Rodina, jak ji všichni známe, by měla být spojena s místem, kde se dítě cítí 

v bezpečí, kde je mu dobře. Mělo by to být místo jeho prvních výprav za poznáním, místo 

radostných zážitků, místo, kde si může do sytosti vyhrát, kde má jeden druhého rád a snaží 

se mu udělat radost. Rodina je domov. Domov je tam, kde má dítě své „místo," nejen 

postýlku a koutek na hraní, ale také místo společenské, kde se utvářejí mezilidské vztahy. 

Příjemný a „teplý" domov je předpokladem pro všestranný vývoj celé osobnosti člověka. 

Dítě má mít ve svém prvním společenství hluboký pocit jistoty, že patří k někomu, kdo je 

neopustí, na koho se může vždy spolehnout (Matějček, Z., 1986). 

Často se zdá, že v dnešní době všichni rodiče někam spěchají, za něčím se ženou a 

na rodinu nemají moc času. Děti jim vyrostou dřív, než stačí poznat, že něco důležitého 

v jejich vývoji zameškali. Pomíjivost času si většinou uvědomí až v momentě nějaké 

životní krize, kdy je na nápravu většinou pozdě neboje velmi nesnadná. 

Matoušek (1997) nastiňuje ovlivnění rodiny rolí zaměstnané ženy, která je pro 

většinu rodin ekonomickou nutností. Žena bývá přetížena souběžnými požadavky práce a 

domácnosti, a proto čeká od muže kromě pomoci v domácnosti a hmotného zajištění i 

citový souzvuk, vztahové porozumění, kterého se jí mnohdy nedostává. Manžel je v 

zaměstnání většinou lépe ohodnocen, je v ní spokojenější a čeká od ženy pochopení a 

podporu jeho pracovního zaujetí, a tak vzniká rozpor mezi potřebami muže a ženy. 

Vedle ekonomické důležitosti zaměstnání ženy může hrát nemalou roli také její 

Potřeba intenzivnější profesní seberealizace. Některé ženy, kterým na nepřerušené kanere 

opravdu záleží, se stále častěji rozhodují pro bezdětnost. 



Národní zpráva o rodině (2004) potvrzuje výrazný pokles porodnosti, ke kterému 

dochází již od devadesátých let 20. století. Pokud se však podíváme na počet narozených 

dětí v posledních letech, porodnost začíná mírně stoupat (www.euroekonom.cz). V roce 

2005 se v ČR narodilo nejvíc dětí za posledních deset let. Odborníci tento vzestup 

zdůvodňují tím, že rodí ženy z tzv. „silných ročníků" poloviny 70 let (www.czech.cz). 

Výrazně se zvyšuje nejen věk prvorodiček, ale také podíl dětí narozených mimo 

manželství. Vznikají tak neúplné rodiny, tvořené převážně matkou a nezletilými ci 

závislými dětmi. Vysoká rozvodovost je dalším rysem dysfunkčního rodinného chování 

české populace. 

V posledních letech je možno pozorovat určitý návrat k rodinné politice, jejiz 

koncepce spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí CR, které vytvořilo 

v rámci organizační struktury odbor rodinné politiky a sociální práce. Tento odbor se dále 

dělí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení rodinné politiky. Právě oddělení 

rodinné politiky se zabývá sledováním vývoje legislativních i nelegislativních opatřeni, 

která se dotýkají podmínek života rodin v České republice. Problematika rodiny proniká 

také do resortů zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, místního rozvoje, vnitra a 

spravedlnosti (Národní zpráva o rodině, 2004). 

Tvořivý výchovný proces je zajištěn především tam, kde je úplná rodina naplněná 

porozuměním a vzájemnou náklonností. Na druhé straně „úplnost" rodiny sama o sobě není 

rozhodně žádnou zárukou štěstí a výchovného úspěchu. Pokud je dítě vychováváno pouze 

matkou, je tato výchova náročnější a přináší určitá nebezpečí, kterým je třeba věnovat 

pozornost. Jedná se především o přísun vývojových podnětů, neopomenutí potřeby 

sociálního učení, uspokojování citových potřeb a potřeb souvisejících se společenským 

uplatněním. Chlapcům a děvčatům vyrůstajících pouze s matkami hrozí, že by mohli zůstat 

příliš dlouho citově nezralými. Protože víme, že dobře fungující rodina je pro dítě 

nenahraditelná, přejme si, aby se nestala neúplnou z lehkovážnosti, sobectví a jiných 

podobných důvodů (Matějček, Z., 1986). 

http://www.euroekonom.cz
http://www.czech.cz


3 .1 Raná interakce matka-dítě 

Dítě, jako bezbranné mládě, se odpradávna potřebuje k někomu „vztahovat," 

k někomu patřit a s někým být. A tak se objevila lidská mateřská láska, jako základní lidský 

vztah a současně mechanismus uspokojování lidských potřeb. Důležité je to, že tento 

mechanismus je podivuhodně mnohotvárný a je schopen vývoje (Matějček, Z., 2003). 

Sledování interakce matky a dítěte, má kořeny už v období 500 let před Kristem, 

kdy Konfucius říkal, že také prostředí, které plod obklopuje, může ovlivnit narození dítěte. 

Zájem o ranou interakci matka-dítě v průběhu 20. století ovlivnily zejména 

psychoanalytické studie upozorňující na význam raného dětství. Zejména zásluhou tzv. 

vídeňské školy, která se zajímala o problémy dětí osiřelých ve druhé světové válce. 

Výzkumy z této doby dokázaly nenahraditelnost vztahu dítěte s matkou, rodinou. Nelze 

opomenout ani výzkumy prováděné s primáty, které potvrdily nutnost přirozené mateřské 

výchovy. Proces vtištění obrazu matky má důležitý význam pro mládě nejen ve volné 

přírodě, ale také pro nastartování rané interakce matka-dítě. Intenzivní a citlivý vztah matky 

a dítěte, při kterém dochází k vzájemnému slaďování pohybů a potřeb, navazuje na ranou 

komunikaci, která je nastartována již v prenatálním období (Mertin, V., Gillernová, 1., 

2003). 

Symbiotická vazba, při které dochází téměř ke splynutí dítěte s matkou mezi 3. a 6. 

měsícem, usnadňuje adaptaci dítěte na svět a tvoří základ příštího pocitu jistoty jako 

předpokladu osamostatňování. Vnímavá matka, jako prostředník mezi dítětem a okolním 

světem, přibližuje dítěti svět v přijatelné formě, aby nenarušila jeho pocit bezpečí a jistoty. 

Důležitá je také rovnováha mezi matkou a dítětem na úrovni somatické i psychické, která 

zajistí takový vztah, ve kterém se budou cítit dobře oba dva. 

Při nedostatečně jistém a bezpečném vztahu matky a dítěte jsou odborníky diferencovány 

tři typy nejisté vazby: 

• Vyhýbavá vazba je charakterizována slabým úsilím o kontakt. Vztah matky a 

dítěte není dostatečně jistý a spolehlivý. Dítě je k separaci lhostejné. 

• Úzkostná vazba se projevuje nadměrným lpěním na matce. Vztah matky a dítěte, 

který se vytvořil, neposkytuje dítěti jistou a bezpečí. 



• Ambivalentní vazba je kombinací předchozích vazeb, ve které se odráží 

nedostatečná láska k dítěti ze strany matky. Vznikají negativní projevy chování 

k matce - vzdor, zlost, odmítání. 

Pokud matka ve své roli selhává, neakceptuje a pozitivně dítě nehodnotí, postrádá vůči 

němu empatii a vnímavost - dítě samo sebe obtížně vymezuje, je dezorientované a nejiste 

(Vágnerová, M., 2000). 

Podle Říčana (2004) dochází k specifickému připoutání dítěte a matky nejčastěji 

v sedmi měsících. Kolem osmého měsíce začíná specifické připoutání souviset se strachem 

z cizích lidí. Později, u batolete či předškoláka, je připoutání nápadnější a dítě často 

následuje matku „jako pejsek". Úzká vazba na matku je považována za prototyp všech 

dalších blízkých citových vztahů. 

3. 2 Interakce dítě a rodina 

Většina mužů a žen, kteří začnou žít ve společné domácnosti, se dříve nebo později 

rozhodnou založit rodinu. Narození dítěte tak dává tomuto soužití nový smysl. Vzniká 

rodina. Z muže a ženy se stávají pečující rodiče, kterým dítě přináší nové prožitky, radosti, 

ale i starosti. Dítě, které je velmi potřebuje, tak dává jejich životu nový rozměr, mají pro 

koho žít. Pokud je narození dítěte plánováno nebo se rodiče s příchodem nového člena 

rodiny bez problému vyrovnají, většinou ochotně přizpůsobí svůj denní program potřebám 

dítěte. V případě neplánovaného příchodu dítěte na svět však mohou nést změny v chodu 

jejich vzájemného soužití s nelibostí a adaptace rodiny na vstup nového člena nemusí 

probíhat bez problémů. Tady už bude velmi záležet na kvalitě jejich manželského svazku. 

Rodina je pro dítě místo, kde získává první zkušenosti, kde se podle vzoru svých blízkých 

učí, jak se zachovat v určitých situacích, kde si vytváří hodnotový systém. Dobrá rodina by 

měla být pro dítě oázou lásky a porozumění, místem, kam se bude rádo vracet. Vztah 

vzájemné důvěry mezi všemi členy rodiny a společně strávené volné chvíle mohou být pro 

dítě zárukou šťastného dětství. 

Pokud rodiče uspokojují potřeby dítěte a dítě uspokojuje psychické potřeby rodičů, 



hovoří Matějček (1992) o vzájemnosti potřeb a jejich uspokojování. Podle tohoto znalce 

duše dítěte se v časné interakci s dítětem významně uplatňují mnohé instinktivní 

mechanismy, které jsou podkladem dalšího rozvinutějšího, více uvědomělého a 

promyšleného chování. 

Pro ranou interakci dítěte a matky je důležité to, aby příchod dítěte do rodiny byl 

plánovaný, protože instinktivní mechanismy, jako jsou mateřské chování a rodičovská 

péče, jsou závislé také na vytváření tzv. rodičovských postojů. Tento proces probíhá od 

časného dětství až do dospělosti. 

3 . 3 Význam rodiny pro psychický vývoj předškolního dítěte 

Výchova v rodině je jedním z činitelů, které se podílejí na psychickém vývoji dítěte. 

Mertin, Gillernová (2003) uvádějí tři různé styly, kterými je dítě v rodině vychováváno. 

Jedná se o vymezení stylů výchovy podle K. Lewina z roku 1939 : 

• Při autokratickém stylu jsou používány rozkazy, tresty, na přání a potřeby dětí není 

brán zřetel. Dítěti není dána možnost samostatnosti a iniciativy. 

• Liberální styl nevyžaduje důslednost, nedává dětem hranice, nepomáhá jim 

k vytyčení vlastních cílů. 

• Integrační styl otevírá dětem dostatečný prostor pro jejich vlastní iniciativu a pro 

samostatné rozhodování. Charakterizují ho rozhovory s dítětem, méně příkazů, 

porozumění a podpora dítěte. 

Vzhledem k tomu, že toto vymezení stylů výchovy nepopisuje význam emočního vztahu 

rodičů k dětem, je označováno za nepřesné a příliš zjednodušené. V současné době pracují 

odborníci, v zahraničí i u nás, s dimenzionálními modely způsobu výchovy, rozčleněnými 

na: 

• dimenzi emočního vztahu, 

• dimenzi řízení. 

Záleží tedy na tom, jak rodiče prožívají svůj vztah k dětem, jak tento emoční vztah vnímají 

děti a jak probíhá výchovné řízení. 

U nás se touto problematikou dlouhodobě zabýval J. Čáp se svými spolupracovníky. (In 



Merlin, V., Gillernová, I., 2003). Jejich pojetí je také dimenzionální, ale je rozpracováno 

podrobněji. Vymezuje základní formy dimenze emočního vztahu k dítěti: kladný, střední a 

záporný. 

Pro dimenzi řízení stanovili odborníci dvojici komponentů - požadavky a volnost. Míra 

požadavků, a to, jakým způsobem jsou kladeny a kontrolovány, vytvářejí základní formy 

výchovného řízení v rodině: 

• Silné řízení - hodně úkolů a požadavků, důsledná kontrola. 

• Střední řízení - přiměřené úkoly a požadavky, kontrola. 

• Slabé řízení - málo úkolů a požadavků, nedůslednost při kontrole. 

• Rozporné řízení - hodně úkolů a požadavků, bez kontroly. 

„Kladný a záporný komponent emočního vztahu a komponent požadavků a volnosti 

v dimenzi řízení se vzájemně kombinují v různých kvantitativních stupních i kvalitativně 

odlišných formách. Pro každou z možných kombinací byly zjištěny více nebo méně odlišné 

znaky ve vývoji činností a osobnosti dětí i dospívajících" (Mertin, V., Gillernová, 1., 2003, 

str. 207). 

Mimo výchovný styl v rodině se na psychickém vývoji dítěte předškolního věku 

podílí také kvalita rodinných vztahů. Zdravý vývoj jedince narušuje krizové prostředí 

v blízkém okolí dítěte, neúplná rodina a nedostatek lásky. 

3. 4 Spolupráce rodičů a mateřské školy 

Ve vyhlášce č. 43, ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, je v podrobnostech o podmínkách provozu mateřské školy (§1) 

zakotvena mimo jiné také spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci dětí s cílem 

vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího 

a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 

Obecně platným dokumentem pro mateřské školy, podle kterého si každá škola 

zpracovává svůj vlastní školní vzdělávací program, je Rámcový program pro předškolní 

vzdělávání - R VP PV. Jeho verze z roku 2001 byla aktualizována v roce 2004 a upravena 

v souladu s návrhem nového školského zákona (zákon 561/2004 Sb., o předškolním, 



základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a ostatními kurikulárními 

dokumenty. S ohledem na zkušenosti z praxe byl pojmově i obsahově zpřesněn. Jedním 

z hlavních úkolů předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a ve vazbě na 

rodinu zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 

rozvoji a uěení. V kapitole 7.7 RVP PV je spolupráce rodičů a mateřské školy definována 

jako spoluúčast. 

„Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliže: 

• Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na 

základě partnerství. 

• Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se j im 

porozumět a vyhovět. 

• Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých 

programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a 

dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, 

mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých 

problémů apod. 

• Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném 

postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

• Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, svědomím, že pracují 

s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se 

přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

• Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí 

rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí." 

V současné době by spolupráce rodičů a mateřské školy měla být pevně zakotvena ve 



školních a třídních vzdělávacích programech každé mateřské školy. Způsob, jakým škola 

rodičům spolupráci nabídne, záleží na pedagogickém sboru, ale i na přístupu rodičů. Mělo 

by jít o oboustrannou komunikaci a spolupráci, která je závislá na vztahu důvěry obou 

stran. Někdy jsou aktivnější rodiče, jindy pedagogové. Je třeba najít konkrétní formy a 

obsah spolupráce, aby došlo k optimálnímu řešení situace v souladu s potřebami dítěte. 

4. Adaptace 

V psychologickém slovníku Hartla, Hartlové (2000), je pojem adaptace vysvětlen 

ve čtyřech rovinách - obecné, biologické, psychologické a sociální. 

• V obecné rovině se jedná o vlastnost organizmů přizpůsobovat aktuálním 

existenčním podmínkám. 

• Z biologického pohledu je adaptace označována jako základní vlastnost živé hmoty, 

schopnost organizmu nebo jeho jednotlivých orgánů přizpůsobit se změněným 

podmínkám. 

• Psychologické hledisko adaptace spočívá v přizpůsobení se chování, myšlení, 

vnímání, postojům. 

• V sociální oblasti jde o proces postupného přizpůsobování se člověka sociálním 

podmínkám. 

U dítěte předškolního věku, které vstupuje z rodiny do mateřské školy, probíhá 

adaptace na nové prostředí. Dítě si bude zvykat na nové prostory a hračky, na nové 

kamarády, neznámé dospělé. Bude si postupně zvykat být pozorovatelem nebo aktivním 

účastníkem. Jestli vše nové a neznámé přijme za týden, měsíc atd., to souvisí s jeho 

temperamentem, sociální zralostí, psychickou odolností, ale záleží také na spolupráci 

rodičů a mateřské školy. Myslím si, že na vstup dítěte do mateřské školy je třeba připravit 

nejen děti, ale také rodiče. 

4.1 Přijímání dalších pečujících osob 

V batolecím období zůstává dítě silně závislé na matce nebo na dalších členech rodiny. 



Výjimkou nejsou časté separační reakce, které mají tři typické fáze, které popsal Robertson 

a Bowl by (In Langmeier, J., Krejčířové, D., 2006). 

1. Fáze protestu - dítě křičí, volá a čeká, na základě zkušeností, že „ona" přijde. 

2. Fáze zoufalství - dochází k postupné ztrátě naděje, že „ona" přijde. Odmítá druhé 

lidi, hračky, křičí méně. 

3. Fáze odpoutání od matky - dítě je postupně schopno se připoutat k jiné osobě. 

Pokud dítě nenajde nikoho, kdo mu mateřskou péči nahradí, upoutává se na věci. 

Dítě mezi prvním a třetím rokem života je stále silně závislé na matce, ale okruh sociálních 

vztahů je postupně rozšiřován, zejména v rámci širší rodiny. Vztahy k druhým dětem 

stejného věku začínají vznikat kolem dvou let, kdy se nejprve objevuje paralelní hra. Ve 

třetím roce začíná dítě při hře spolupracovat, ale také soupeřit. Narůstá schopnost 

sociálního porozumění - dokáže pojmenovat své pocity, myšlenky, přání. Nastává fáze 

vzdoru nebo fáze negativismu. Dítě si v této době uvědomuje sebe sama jako autonomního 

jedince. V předškolním období je rodina stále nejvýznamnějším prostředím, které zajišťuje 

socializaci dítěte (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). 

Postupně však rodina předškolnímu dítěti přestává stačit. Vyhledává druhé děti, 

s kterými si už dokáže zajímavě hrát. V kolektivu začíná být spokojenější. I když přátelství 

bývají v tomto věku krátká, znamenají pro dítě užitečnou zkušenost a je třeba je 

podporovat. 

Po nástupu dítěte do mateřské školy začíná dítě navazovat kontakt také s dalšími 

dospělými, s učitelkami, kuchařkami, uklízečkami. Přijímá tak další pečující osoby, 

se kterými komunikuje, učí se s nimi spolupracovat a učí se je respektovat. 

4. 2 Dítě v době nástupu do mateřské školy 

Dítě v době nástupu do mateřské školy může být dvouleté až šestileté, a to je 

celkem velké věkové rozpětí, pokud budeme chtít hovořit o určité „zralosti pro vstup do 

mateřské školy". Také fyzický věk není vždy roven psychickému věku. Někdy se tříleté 

dítě přizpůsobí novému prostředí mateřské školy lépe a rychleji - než dítě např. pětileté. 



Každé dítě je tak jiné, že je nelze žádným způsobem zařadit do „škatulek" podle věku ani 

podle temperamentu. Děti jsou jedinečné a neopakovatelné, jejich prožitky z raného dětství 

nevratné. 

U dítěte v době nástupu do mateřské školy dochází k rozvoji myšlení, dítě je 

aktivní, stále se na něco ptá, navazuje sociální kontakty, má silnou citovou vazbu na členy 

rodiny. Dítě se postupně stává samostatnějším, často odmítá pomoc druhých, objevuje se 

negativismus, první vzdor. Dochází k postupnému utváření osobnosti dítěte, zdokonalují se 

jeho psychické procesy, rozvíjejí se potřeby a city. 

Při komunikaci dětí se zpočátku objevuje egocentrická řeč, která však nebrání 

citové vzájemnosti mezi dětmi. Předškolák dokáže bez problémů střídat role, a tak se chová 

jinak doma - vůči rodičům, jinak v mateřské škole - vůči učitelkám, jinak vůči dětem. 

V každé roli jinak mluví, jinak se chová, jinak gestikuluje. Postupně se učí hrát další roli -

roli soupeře. Motiv předstihnout druhého je silný, umožňuje dítěti odžít si agresivní popudy 

(Říčan, P., 2004). 

Při adaptaci na mateřskou školu dochází k delšímu odloučení dítěte od rodiny. Dítě 

navazuje nové vztahy, poznává nové pečující osoby a postupně se sžívá s novým 

prostředím. Někdy vše probíhá bez problémů, dítě si na mateřskou školu zvykne bez obtíží 

a jindy se u dětí může projevit pláč, agresivita, změny nálad, nechutenství, pomočování 

apod. 

Psycholožka 1. Špaňhelová (2004) se ve své praxi nejvíce setkává s dvěma typy dětí 

- s introverty a extroverty. Řekla bych, že právě to, zda je dítě introvert nebo extrovert, 

bude mít vliv na průběh adaptace dítěte v mateřské škole. Děti si po nástupu hledají 

spoluhráče ke svým hrám, učí se orientovat v pravidlech lidského soužití. Některé děti si 

dlouho po nástupu do mateřské školy hrají samy, jsou více bojácné a citlivé. Jiné děti jsou 

tak společenské a snadno komunikují s ostatními, že ani nechtějí odejít z mateřské školy 

domů. Dítě svým založením extrovert bude zřejmě lépe zvládat adaptaci na nové prostředí, 

než klidný introvert, který si většinou vystačí si při hře sám. 



5. Adaptační program mateřské školy 

Adaptační program v naší mateřské škole vznikal několik let a stále se vyvíjí. Vždy 

je možné něco změnit a zlepšit ve spolupráci s rodiči. Snažíme se, aby rodiče měli možnost 

se podílet na tvorbě adaptačního programu. Všechny jejich případné podněty bereme 

začátkem každého školního roku v úvahu, a program upravujeme. Jde nám především o 

spokojené děti a jejich rodiče. Adaptační program je určitým prostředníkem mezi rodiči, 

dětmi a učitelkami. Myslíme si, že s jeho pomocí je začátek školního roku nebo začleněni 

nového dítěte do kolektivu dětí v průběhu roku klidnější a adaptační problémy, ke kterým 

může docházet, se minimalizují. Snažíme se o citlivé přijetí dětí pro zmírnění jejich obav 

z nového prostředí. Postoj učitelek a jejich vnímavé chování k dětem je pro rodiče velmi 

důležitým aspektem při hodnocení školy, a postupně je zbavuje obav. 

Postupné uvádění adaptačního programu do praxe se stává pro většinu dětí a jejich rodičů, 

kteří se ho účastnili, přínosem. Při programu dochází k postupné spolupráci školy a rodiny. 

Dlouhodobějšího kontaktu s rodiči se snažíme využít k jejich seznámení se záměry a 

aktivitami školy. Rodiče získávají ke škole a k učitelkám důvěru, společné zážitky 

pomáhají upevňovat navázané vztahy a děti se do školy rády vracejí. 

Při realizaci programuje důležitá týmová spolupráce všech pedagogů mateřské školy, která 

závisí na jejich osobním zaujetí pro dobro věci. Odměnou všem mohou být výsledky ve 

zmírnění adaptačních problémů nově nastupujících dětí, a také v navázání užšího kontaktu 

s rodiči, což se zúročí v dalších letech docházky dítěte do mateřské školy. 

5.1 Cíl adaptačního programu 

Cílem adaptačního programu je přiblížit dětem a rodičům prostředí mateřské školy, 

navázat s rodiči plodnou spolupráci a snažit se usnadnit společnými silami vstup dítěte do 

nového prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Stručně lze říci: 

„Pomoci dítěti stát se spokojeným dítětem v mateřské škole a pomoci rodičům stát se 

spokojeným rodičem dítěte z mateřské školy". 



5. 2 Struktura programu a jeho vývoj 

Počátky vývoje adaptačního programu jsou z období roku 1994. První nesmělé 

krůčky nelze za program ani považovat. Snažili jsme se pouze o jakési pootevření dveří pro 

rodiče a jejich děti, které následovalo brzy po zápisech nových dětí do mateřské školy. 

Zápisy probíhaly vždy na jaře každého roku. Nejprve se konala informační schůzka pro 

rodiče zapsaných dětí, na které jsme přiblížili strukturu programu dne v mateřské škole, 

plán práce školy a akce školy pořádané pro děti. Rodiče si prohlédli nejen prostředí 

jednotlivých tříd, ale také hračky, didaktický materiál a další pomůcky, které budou mít 

děti v mateřské škole k dispozici. Rodičům byl rozdán informační letáček s názvem: Jak 

mohou rodiče pomoci svým dětem, zvyknout si na prostředí mateřské školy. Při tvorbě 

letáčku pro rodiče mne inspirovala kniha B. Haefele a M. Wolf-Filsinger Každý začátek 

v mateřské škole je těžký. 

D E S A T E R O 

Jak mohou rodiče pomoci svým dětem, zvyknout si na prostředí 

mateřské školy 

1. Trénovat odloučení od maminky, aby dítě získalo jistotu, že se maminka zase vrátí. 

Nechat dítě na chvíli u babičky, spolehlivé sousedky apod. 

2. S dítětem se loučit krátce a „bezbolestně". 

3. Chodit s dítětem mezi jiné děti, na cvičení, pískoviště atd. Zkušenosti s jinými dětmi jim 

pomůže zvládat nové situace, které vznikají v kolektivu vrstevníků. 

4. Seznámit dítě s prostředím mateřské školy za přítomnosti blízké osoby, která dá dítěti 

pocit jistoty. 

5. Seznámit dítě s vrstevníky, se kterými bude do mateřské školy nastupovat. 

6. Vyvarovat se v době nástupu dítěte do mateřské školy dalších náročných situací v rodině 

- stěhování, narození sourozence apod. 

7. Vyprávět si s dětmi o tom, co všechno se v mateřské škole naučí, co tam budou dělat. 



8. Vést děti k samostatnosti při sebeobsluze. 

9. Učit děti rozdělit se o hračku. 

10. Být důsledným rodičem. 

To, jak si bude dítě zvykat na prostředí mateřské školy, může ovlivnit jeho adaptaci na 

neznámé situace v budoucnosti. 

Po první informační schůzce následovala návštěva rodičů a dětí v mateřské škole. Na 

schůzce se všichni hosté seznámili s prostředím třídy, šatnou, ložnicí, umývárnou, toaletou 

a potom následovalo společné hraní rodičů, dětí a učitelek. Nakonec jsme společně 

domluvili termíny pěti dalších společných návštěv v mateřské škole. Poslední návštěvu 

jsme naplánovali vždy na přípravný týden před začátkem nového školního roku. Po 

vlastním nástupu dětí do mateřské školy byl rodičům umožněn vstup do třídy a mohli se 

podle zájmu zúčastnit her dětí. 

Od roku 2000 jsme adaptační program obohatili o návštěvy rodičů a dětí v mateřské 

škole u příležitosti divadelních představení, rodiče s dětmi mohli jít do bazénu, společně 

shlédli kulturní vystoupení předškolních dětí. 

Rok 2003 považuji za klíčový, co se týká dnešní podoby adaptačního programu. Cíl 

se nezměnil, protože stále nám šlo a jde o spokojenost všech zúčastněných. Nový je rozsah 

spolupráce a obsah nabízených aktivit. Program je nyní celoroční a zúčastňují se ho děti asi 

od dvou let. Někdy k nám chodí s maminkou i batolata, která mají staršího sourozence. 

Informace o možnosti zapojení dětí do adaptačního programu se rodiče dozvídají na 

nástěnkách v ordinacích pediatrů, od svých známých nebo na informačním letáčku přímo 

na dveřích mateřské školy. 

Struktura současného adaptačního programu 

Náš adaptační program má pro rodiče srozumitelnější název SPOLEČNÉ HRÁTKY VE 

SLUNÍČKOVÉ TRIDE. Jde o pravidelná měsíční setkání rodičů, učitelek a dětí 

s konkrétním obsahem činností, aktivit. Rodiče se na tvorbě celoročního programu sami 

podíleli. Naplánované činnosti jsou dětem nabízeny, ale mohou si také volně hrát nebo si 



zvolit činnost, která je zaujala dříve. Děti ani jejich rodiče do činností nenutíme. 

Září 

Seznámení s třídou a ostatními prostory, s hračkami. Volné hry dětí. 

Říjen 

Tělovýchovné aktivity. Zařazení netradičních i dětem známých pomůcek: prolézací látkový 

tunel, overbaly, překážková Alti-sestava, skluzavka, houpačka, skákací míč, barevný 

látkový padák, trampolína, přelézací kameny, velká molitanová stavebnice atd. 

Listopad 

Výtvarné činnosti. Zapouštění barev do mokrého podkladu - podzimní listy. Děti šije 

mohou pověsit doma v pokoji a tak jim budou připomínat hry v mateřské škole. 

Prosinec 

Mikulášská nadílka. 

Pečení „cukroví" z modelovací hmoty. Ochutnání skutečného vánočního cukroví. 

Leden 

Nalepování papírového sněhuláka do rámečku. Obrázek může sloužit k výzdobě dětského 

pokoje. Koulování papírovými koulemi, které si děti zmačkají z papíru. 

Únor 

Společná práce rodičů a dětí - výroba masky na maškarní bál. Tanec s hudbou. 

Březen 

Maňáskové divadlo pro děti. Zhotovení papírové loutky. 

Duben 
Zpěv lidových písní s doprovodem klavíru. Pohybové vyjádření písní. 

Návštěva velikonočního zajíčka v mateřské škole. 

Květen 

Hry v bazénu základní školy. 

Hry na zahradě mateřské školy. 

Červen 

Společné hry v pískovišti na zahradě mateřské školy. 



5. 3 Zkušenosti z praxe 

Naše mateřská škola se stala prostřednictvím adaptačního programu oblíbeným 

místem pro společná setkání dětí, rodičů a učitelek. Při individuálních nebo skupinových 

rozhovorech odpovídáme na četné dotazy rodičů. Otázky se týkají organizačních záležitostí 

chodu mateřské školy, výchovně vzdělávacího obsahu programu školy, zkušeností učitelek 

s nově nastoupivšími dětmi apod. Maminky se také ptají, co mají děti před nástupem do 

mateřské školy naučit, aby lépe zvládly přechod z rodiny předškolního zařízení. Rady se 

nechají inspirovat výzdobou v mateřské škole a pracemi dětí. Činnosti, které s dětmi 

provádíme, se stávají určitým vzorem pro naplnění jejich volného času v rodině. Rodíce 

navazují s učitelkami bližší kontakt, získávají postupnou důvěru k mateřské škole a 

současně vedou děti také k vytvoření kladného vztahu k učitelkám, které nebudou pro děti, 

při vlastní adaptaci, cizím člověkem. 

Děti tak postupně přecházejí z primární skupiny do sekundární, navazují první 

vrstevnické vztahy, začínají spolupracovat při některých činnostech, zjišťují, že v mateřské 

škole jsou hračky pro všechny děti a učí se ohleduplnosti. Společná setkání kladně působí 

také na maminky, které si stihnou sdělit různé výchovné a jiné zkušenosti vyplývající 

z pobytu na mateřské dovolené. Pro rodiče jsou velmi cenné poznatky získané při 

pozorování společných her dětí. Přítomnost většího počtu dětí má vliv na chování dětí. 

Největší obtíže mívají děti jedináčci, s kterými rodiče nechodí často mezi další děti. Určité 

sobecké jednání těchto dětí se však postupem času mění, a ve spolupráci s rodiči dochází ke 

kladným změnám v chování dětí. Máme velkou radost z toho, že rodiče naše rady a 

doporučení neberou na lehkou váhu a snaží se řídit naším „desaterem". 

V oblasti komunikace mezi dětmi dochází k postupnému navazování dialogů. 

Zpočátku děti komunikují zejména se svou maminkou nebo jiným známým dospělým. 

S každým dalším setkáním však získávají jistotu a dochází k prvním slovním kontaktům. 

Vzhledem k tomu, že se vzájemně seznámí také maminky dětí, začnou některé se svými 

dětmi chodit do divadla, na plavání nebo do mateřského centra a vztahy mezi dětmi jsou 

navazovány snadněji. 

Hra dětí se také v průběhu adaptačního programu mění. Zpočátku se děti nemohou 



nabažit velkého volného prostoru a nových hraček. Jsou stále v pohybu, běhají od hračky 

ke hračce a vše chtějí prozkoumat najednou. Hra je chaotická a vzniká celkem velký 

nepořádek, který se maminky snaží uklidit společně se svými dětmi. Daří se to jen 

s vypětím všech sil. Do původního stavu vše uvádějí zejména dospělí. Po několika 

návštěvách si děti vybírají cíleně svou oblíbenou hračku nebo hru. Do mateřské školy 

většinou přicházejí s jasnou představou, s čím si budou hrát. Hračky se postupně s pomocí 

dospělých daří dětem uklidit. 

Velice zajímavé je pozorovat projevy dětí, jejich vztahy k mamince, k tetě, 

k učitelce, k dětem již známým, k dětem nově příchozím. Rodiče se snaží odstraňovat 

některé nevhodné projevy jejich dítěte, které se projeví právě při hrách ve větší skupině 

dětí. Odhalujeme výchovné postupy matky, její důslednost ve výchově, poznáváme, zda 

dítě hodnotí pozitivně nebo negativně. 

Hlubší poznání dětí, které se zúčastní adaptačního programu a následně nastoupí do 

mateřské školy, nám pomůže při zařazování dětí do jednotlivých tříd. Stává se nám, že 

maminky samy nechtějí, aby jejich např. konfliktní dítě chodilo do stejné třídy s dítětem, 

které se projevuje obdobně. Také vlastní zkušenost maminky, která má předčasně narozené 

dítě a chtěla nastoupit brzy do zaměstnání, je pro nás velmi cenná, protože brzy pozná, že 

pro její nedonosené dítě bude určitě prospěšnější, když využije celé délky rodičovské 

dovolené a bude se dítěti věnovat individuálně. 

5. 4 Reakce rodičů 

Při společných hrách s rodiči a jejich dětmi se setkáváme s pozitivními reakcemi. 

Rodiče si uvědomují, že možnost vstupu do prostředí mateřské školy před vlastním 

nástupem dítěte není ve všech mateřských školách samozřejmostí. Ve většině škol v našem 

městě probíhá adaptace až při vlastním nástupu dítěte mateřské školy. Rodiče nám naši 

snahu oplácejí tím, že dětem přibližují školu v dobrém světle, vhodně motivují své děti tak, 

aby se na vstup do mateřské školy těšily, vedou děti k samostatnosti a k ohleduplnosti 

k ostatním dětem. Mezi rodiči a učitelkami vznikají základy budoucí spolupráce, která je 

pro děti velmi cenná. 



Za poslední tři roky jsem shromáždila zajímavé poznámky ze setkávání s rodiči a 

jejich dětmi. Pomocí metody analýzy nestrukturovaného pozorování jsem si reakce rod.cu 

zapisovala a poté rozdělila do 4 kategorií: 

I. Rodič a učitel 

II. Rodič a vlastní dítě 

III. Rodič a ostatní děti 

IV. Rodič a rodič 

I. Rodič a učitel 

- Rodiče často žádají radu učitelek při různých výchovných obtížích. 

- Rodiče kladou pedagogům otázky týkající se přípravy dítěte na vstup do mateřské 

školy. 

- Rodiče své dítě před pedagogem většinou chválí, vyzdvihují jeho schopnosti, 

dovednosti, znalosti. 

- Rodiče vedou děti ke kontaktu s pedagogem. Navozují situace, které vedou děti ke 

komunikaci s učitelkou. 
- Rodiče se snaží, aby dítě spolupracovalo s učitelkou. 

- Rodiče získávají od učitelek náměty pro činnosti s dětmi. 

- Rodiče se svěřují se svými obavami s přijetím dítěte do mateřské školy. Ptají se na 

kritéria školy při výběru dětí, které jsou zařazovány k docházce do mateřské školy. 

II. Rodič a vlastní dítě 

- Rodiče často překvapí reakce vlastních dětí při různých situacích. 

- Rodiče mají snahu o spravedlivé řešení vzniklých situací. 

- Trpělivě dítěti vysvětlují, co udělalo špatně, jak vše napraví. 

- Rodiče si uvědomí některé záporné, ale i kladné vlastnosti jejich dítěte, ktere se 

projeví při společné hře ve větší skupině dětí. 

- V některých případech si maminka uvědomí, že pro jeho dítě bude vhodnější ještě 

zůstat doma a věnovat se mu individuálně (zejména u predčasne narozených eti a 



dětí s nějakým zdravotním handicapem). 

- Rodiče vedou děti k společnému úklidu hraček. 

III. Rodič a ostatní děti 

- Rodiče si vybírají „kamarády" pro své dítě. 

- Rodiče pozorují společné hry dětí. 

- Hodnotí a porovnávají schopnosti svého a jiného dítěte. 

IV. Rodič a rodič 

- Rodiče navazují přátelské vztahy s ostatními. 

- Domlouvají na společných akcích pro své děti. 

- Hovoří spolu o tom, co jejich dítě dokáže samo, co se už naučilo, jaké dělá pokroky 

ve vývoji. 

- Hovoří o různých výchovných, zdravotních a jiných problémech svých dětí. 



Praktická část 

6. Cíle 
1/ Zjistit a analyzovat obsah vzpomínek žáků, studentů a dospělých respondentů na 

mateřskou školu. Převládají kladné nebo záporné vzpomínky, jakého jsou typu? 

2/ Analyzovat průběh adaptačního programu konkrétní mateřské školy, v rozsahu 

posledních tří let, z hlediska zájmu rodičů o nástup jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

3/ Dozvědět se, jaké priority mají rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě. Jak 

vnímají mateřskou školu rodiče, kteří již dítě do mateřské školy dávají, a rodiče, kteří si 

mateřskou školu pro své dítě teprve vybírají. Zjistit, co si rodiče představují pod pojmem 

adaptační program. 

4/ Zaměřit se na to, jak vnímají adaptační fázi učitelky a ředitelky mateřských škol 

v Sokolově. Zjistit, jak chápou učitelky a ředitelky adaptační program a co dělají pro to, 

aby adaptaci dítěti usnadnily. 

5/ Detailněji nahlédnout do procesu šestitýdenní adaptační fáze na počátku školního roku. 

7. Hypotézy 
1/ Negativní vzpomínky na mateřskou školu zůstávají natrvalo v paměti žáků, studentů a 

dospělých. 

2/ Rodiče účastí v adaptačním programu získávají k mateřské škole důvěru a většina rodičů 

přihlásí své dítě do této mateřské školy. 

3/ Rodiče nemají jasnou představu o tom, co znamená adaptační program v praxi 

mateřské školy. Mateřskou školu si vybírají zejména podle místa bydliště. 



Rodiče dětí mají zájem navštěvovat se svým dítětem mateřskou školu dříve, než do ní dítě 

nastoupí. 

4/ Adaptační programy mateřských škol v Sokolově se týkají zejména začátku školního 

roku. Mateřské školy nepřipravují adaptační programy s předstihem před vlastním 

nástupem dítěte do mateřské školy a pedagogické pracovnice nemají zkušenosti s uváděním 

adaptačních programů do praxe. Učitelky a především ředitelky zjednodušují adaptační 

program na citlivý přístup k dítěti na začátku školního roku. 

5/ Účast dětí v adaptačním programu ovlivňuje kladný průběh adaptace dítěte na 

mateřskou školu. 

8. Charakteristika výběrového souboru 
Pro realizaci výzkumných cílů jsem sestavila pět různých dotazníků pro jednotlivé 

skupiny respondentů a podklady pro zápisy z pozorování nových dětí v adaptační fázi: 

I. 220 dotazníků pro žáky, studenty a dospělé respondenty týkající se ověření 

charakteru vzpomínek na mateřskou školu. 

II. 7 dotazníků pro ředitelky mateřských škol. 

III. 46 dotazníků pro učitelky mateřských škol. 

IV. 100 dotazníků č. I pro rodiče dětí, které docházejí do mateřské školy. 

V. 100 dotazníků č. II pro rodiče, kteří o mateřské škole pro své dítě teprve 

uvažují. 

VI. 100 kusů podkladů pro zápis z pozorování nových dětí v šestitýdenní 

adaptační fázi v rámci docházky dítěte do mateřské školy. 

O vyplnění dotazníků pro žáky, studenty a dospělé, týkající se zjištění charakteru 

vzpomínek na mateřskou školu, jsem požádala, prostřednictvím pedagogů, 100 žáků 

Základní školy ul. Švabinského v Sokolově a jejich rodiče a 120 studentů Integrované 

střední školy technické a ekonomické v Sokolově a jejich rodiče. Dotazníky pro učitelky 



ředitelky a dotazníky č. 1 pro rodiče jsem doručila do mateřských škol v Sokolově. 

Dotazníky č. 1 byly předány prostřednictvím učitelek rodičům dětí. 

Dotazníky č. II pro rodiče, kteří o mateřské škole teprve uvažují, jsem roznesla do 

čtyř ordinací lékařů pro děti a dorost. 

Podklady pro zápis z pozorování nových dětí byly doručeny prostřednictvím ředitelek 

mateřských škol učitelkám. 

Všechny dotazníky byly anonymní a školy byly do výzkumu zařazeny také 

anonymně. 

9. Výzkumné metody 

Získání souboru potřebných informací bylo zajištěno formou distribuce pěti různých 

dotazníků, které byly zkonstruovány pro pět cílových skupin respondentů. Jednalo se o: 

• žáky, studenty a dospělé (tento dotazník byl stejný pro tři věkové skupiny 

respondentů). 

• ředitelky mateřských škol v Sokolově, 

• učitelky mateřských škol v Sokolově, 

• rodiče dětí, jejichž dítě už mateřskou školu navštěvuje, 

• rodiče dětí, kteří o mateřské škole pro své dítě teprve uvažují, 

V rámci šetření jsem použila explorativní metodu, anonymní dotazníky s otevřenými, 

polozavřenými i uzavřenými otázkami. Použila jsem také behaviorální metodu 

cílevědomého strukturovaného pozorování dětí, které poprvé nastoupily k předškolnímu 

vzdělávání. Při tomto pozorováni byly zaznamenávány charakteristické projevy chování a 

jednání těchto dětí v šestitýdenním časovém úseku. 

10. Organizace výzkumu 

V úvodu šetření (poslední měsíc v srpnu 2006) jsem vedla se všemi ředitelkami 

v Sokolově rozhovor, při kterém jsem objasnila cíle a předmět šetření. Současně jsem se 



s nimi dohodla o způsobu a časovém harmonogramu administrace dotazníků a předala 

Potrebné materiály - dotazníky a podklady pro zápisy z pozorování dětí v adaptační fázi 
v rámci docházky dítěte do mateřské školy. Návratnost těchto dotazníků byla v polovině 

'•stopadu 2006. 

Tabulka č. 1 

Základní informace o mateřských školách 

Mateřská škola Počet tříd Počet pedagogů Počet ředitelek 

1. 4 7 1 

2. 3 5 1 

3. 3 4 1 

4. 4 7 1 

5. 4 6 1 

6. 6 10 1 

7. 4 7 1 

celkem 28 46 7 

Ve stejném týdnu jsem předala dotazníky 6. Il do ordinací čtyř dětských lékařů a 

domluvila se s lékařem, že si vyplnéné dotazníky vyzvednu koncem měsíce října 2006. 

Dotazníky pro žáky a studenty a rodiče jsem předala do již zmíněné základu, a 

střední školy začátkem měsíce října 2006. Vyplněné dotazníky mi osobné předaly 

Pedagogické pracovnice z obou škol na konci měsícc října 2006. 

11- Vlastní výzkum 
Celé výzkumné šetření bylo realizováno, v období měsícc srpna až listopadu, roku 

2006. Celkem bylo distribuováno 473 dotazníků a 100 podkladu pro zápisy zpozorování 

« t í v adaptační fázi. Pozorováni dětí probíhalo vc všech mateřských školách v Sokolově. 

Rovněž dotazníky pro ředitelky a učitelky vyplňovaly pracovnice mateřských škol 



V Sokolově. Přístup ředitelek a učitelek mateřských škol, základní i střední školy hodnotím 

jako velmi vstřícný. Zejména vyplňování podkladů pro zápis zpozorování dětí 

v adaptačním období šesti týdnů vyžadoval nejen čas, ale důkladné pozorování dětí a 

zhodnocení každého dne přítomnosti dítěte v mateřské škole. 

Respondenty, kteří se zúčastnili výzkumu, mohl ovlivnit, negativně nebo pozitivně, 

nejen začátek školního roku, ale také momentální nálada, rodinné poměry nebo situace na 

pracovišti. Z jedné mateřské školy se mi vrátily dotazníky učitelek, které lze označit sice za 

vyhodnotitelné, protože byly vyplněné, ale vykazovaly celkově negativní přístup pedagogů. 

Naopak dotazníky pro rodiče č. 1 a č. II, byly vyplněné se zájmem o danou problematiku, 

z čehož usuzuji, že zájem rodičů o zvládnutí adaptace jejich dětí na mateřskou školu je 

velký. Za velice přínosný považuji také aktivní zájem ředitelek, týkající se výsledků 

výzkumu, který projevily na našem posledním setkání. 

Vyjádření návratnosti dotazníků 

I. Dotazníky pro žáky, studenty a dospělé týkající se charakteru vzpomínek na 

mateřskou školu. Návratnost 92%. 

Tabulka č. 2 

Škola Počet rozdaných 

dotazníků 

Počet vrácených 

dotazníků 

% 

Základní škola 100 100 100 

Střední škola 120 103 86 

celkem 220 203 92 

Při vyhodnocování dotazníků, které byly distribuovány do základní a střední školy, došlo 

k zajímavému zjištění. Dotazníky vyplnili podle informací od pedagogů nejen žáci těchto 

škol a jejich rodiče, ale i jejich sourozenci a někteří pedagogičtí pracovníci. Tyto 

respondenty jsem rozdělila do tří kategorií podle věku: 

• 11 až 14 let 

• 15 až 21 let 



• 25 a více let 

Školy Počet rozdaných 

dotazníků 

Počet vrácených 

dotazníků 

% vrácených 

dotazníků 

Základní škola 100 

Od žáků...68 100 

Základní škola 100 Od dospělých...32 

100 

Střední škola 120 

Od studentů...74 86 

Střední škola 120 Od dospělých...29 

86 

Celkem 220 203 « 1 

II. Dotazníky pro ředitelky. Návratnost 100%. 

III. Dotazníky pro učitelky. Návratnost 87%. 

Tabulka č. 4 

Mateřská 

škola 

Počet 

rozdaných 

dotazníků 

pro 

ředitelky 

Vrácené 

vyplněné 

dotazníky 

% Pořet 

rozdaných 

dotazníků 

pro učitelky 

Vrácené 

vyplnčné 

dotazníky 

% Počet 

rozdaných 

dotazníků č. 

1 

pro rodiče 

Vrácené 

vyplnčné 

dotazníky 

% 

1. 1 1 100 7 7 100 15 10 67 

2. 1 1 100 5 5 100 10 10 100 

3. 1 1 100 4 1 25 10 10 100 

4. 1 1 100 7 6 86 15 11 73 

5. 1 1 100 6 5 83 10 10 100 

6. 1 1 100 10 9 90 25 22 88 

7. 1 1 100 7 7 100 15 12 80 

Celkem 7 7 100 46 40 87 100 85 85 



IV. Dotazníky č. I pro rodiče dětí, které docházejí do mateřské školy. 

Návratnost 85%. 

Mateřská škola 

Počet rozdaných podkladů pro zapiš 

z pozorování dětí v adaptační fázi Počet vrácených dotazníků 

% 

1. 15 10 67 

2. 10 10 100 

3. 15 12 80 

4. 10 10 100 

5. 10 10 100 

6. 20 15 75 

7. 20 18 90 

Celkem 100 85 85 

V. Dotazníky č. II pro rodiče, kteří o mateřské škole pro své dítě teprve uvažují. 

Návratnost 60%. 

Tabulka č. 6 

Ordinace Počet rozdaných Počet vrácených Procento 

dotazníků dotazníků návratnosti 

č. II pro rodiče 

1. 25 15 60 

2. 25 17 68 

3. 25 10 40 

4. 25 18 72 

celkem 100 60 60 



VI. Podklady pro zápis z pozorování nových dětí v adaptační fázi. 

Návratnost 85%. 

Tabulka č. 7 

Mateřská škola 

Počet rozdaných podkladů pro zápis 

z pozorování dětí v adaptační fázi Počet vrácených záznamů 

% 

1. 15 12 80 
2 10 9 90 
3. 15 12 80 
4. 10 7 70 
5. 10 9 90 
6. 20 15 75 
7. ~~20 ~ 19 95 

Celkem 100 83 83 

11. 1 Dotazníkové šetření pro žáky, studenty a dospělé respondenty 

Cílem dotazníkového šetření pro žáky, studenty a dospělé bylo zjistit kladné 

záporné vzpomínky na mateřskou školu a jejich konkrétní obsah, zjistit, zda pretrvávaj 

negativní vzpomínky a jestli něco nebo někdn n ň m n Ki 6 n e K a o Po mohl respondentům při adaptaci 
mateřskou školu. 

Při tvorbě struktury dotazníku jsem vycházela z analv™ ' . , 
j j juiatcia z analyzy písemných záznamů žáků základní 

školy a studentů střední školy na téma: „Vzpomínky na mateřskou školu" 

a 

í 

na 

11 .1 .1 Kategorie žáků ve věku 11 až 14 let 

34 respondentů, z celkového počtu 68, je mužského pohlaví a 34 respondentů je 

ženského pohlaví. Do mateřské školy chodilo rádo 34 dívek a 29 chlapců, nerado 5 chlapců. 



Tabulka kladných vzpomínek na mateřskou školu 

chlapci dívky celkem % z celkového počtu žáků 

Učitelka 23 22 45 66 

Kamarádi 33 29 62 91 

Odpolední odpočinek 6 5 11 16 

Hry 32 26 58 85 

Pobyt venku 25 23 48 71 

Kroužky 8 12 20 29 

Cvičení 15 17 32 47 

Jídlo 15 12 27 40 

První lásky 19 14 33 49 

Výlety 20 20 40 59 

Karnevaly a j iné akce školy 15 20 35 51 

Jiné kladné zážitky 3 1 4 6 

Celkem 214 201 415 

Mezi jiné kladné vzpomínky zařadili tři chlapci kuchařku, jedna dívka dárek, který 

v mateřské škole dostala, a jedna dívka ráda vzpomíná na zážitek, kdy do mateřské školy 

přinesla svou živou kočku a všechny děti ji honily. 
Tabulka č. 9 

Tabulka záporných vzpomínek na materskou školu 

chlapci dívky celkem % z celkového počtu žáků 

Kuchařka 6 3 9 13 

Učitelka 11 2 13 19 

Nucení do j ídla 19 16 35 51 

Odpolední odpočinek 21 13 34 50 

Starší děti 8 7 15 22 

Tresty 15 11 26 38 

Jiné záporné vzpomínky 2 3 5 7 

Celkem 82 55 137 



Jeden chlapec zařadil mezi své záporné vzpomínky „holky ze školky". Druhý chlapec má 

špatné zkušenosti s arogantními dětmi. Jedna dívka nerada cvičila a dvě dívky byly smutné, 

když si nemohly vzít dárky, které dostaly v mateřské škole, domů. 

Tabulka č. 10 

Co pomohlo dětem při adaptaci na mateřskou školu 

chlapci dívky celkem % z celkového počtu žáků 

Jejich vlastní hračka 12 12 24 35 

Kamarád, kamarádka 24 25 49 72 

Znalost prostředí mateřské školy II 16 27 40 

Nčkdo nebo něco j iného 11 13 24 35 

Nevyjádři l se 1 0 1 1 

Celkem 59 66 125 

Mimo nabízených možností pomohla adaptaci na mateřskou školu: maminka, rodiče, bratr, 

paní ředitelka, paní učitelka, paní kuchařka, první láska, ale také zástěrka s myškou. 
Tabulka č. 11 

Co nebo kdo jiný pomohl dětem při adaptaci na materskou školu 

chlapci dívky celkem 

Maminka 1 1 2 

Rodiče 0 3 3 

Bratr 2 0 2 

Paní učitelka 4 6 11 

Paní ředitelka 0 1 1 

Paní kuchařka 2 1 2 

První láska 1 0 1 

Zástěrka s myškou 0 1 1 

Celkem 9 9 18 



11. 1 .2 Kategorie studentů ve věku 15 až 21 let 

V této kategorii nedošlo k tak vzácné shodě jako u žáků základní školy, kdy byl 

počet chlapců a dívek 34:34. Zde došlo k převaze dívek nad chlapci v počtu 51:23. 

Do mateřské školy chodilo rádo 46 dívek a 21 chlapců, nerado 5 dívek a 2 chlapci. 

Tabulka č. 12 

Tabulka kladných vzpomínek na mateřskou školu 

chlapci % 

z celkového 

počtu 

chlapců 

dívky % 

z celkového 

počtu dívek 

Celkem 

studentů 

% z celkového počtu 

studentů 

Učitelka 9 39 37 73 46 62 

Kamarádi 20 87 48 94 68 92 

Odpolední 

odpočinek 

2 9 12 24 14 19 

Ury 18 78 39 76 57 77 

Pobyt venku 18 78 33 65 51 69 

Kroužky 3 13 8 16 11 15 

Cvičení 3 13 16 31 19 26 

Jídlo 4 17 14 27 18 24 

První lásky 8 35 14 27 22 30 

Výlety 14 61 28 55 42 57 

Karnevaly apod. 3 13 25 49 28 38 

Jiné vzpomínky 1 4 0 0 1 1 

Celkem 103 274 

Mezi jiné kladné vzpomínky na mateřskou školu zařadil jeden student legraci. Nejvíc 

zůstaly v paměti studentů vzpomínky na kamarády - v 92% z celkového počtu studentů. 



Tabulka záporných vzpomínek na mateřskou školu 

chlapci % z celkového 

počtu chlapců 

dívky % z celkového 

počtu dívek 

Celkem 

studentů 

% z celkového 

počtu studentů 

Kuchařka 4 17 12 24 16 22 

Učitelka 7 30 12 24 19 26 

Nucení do j ídla 11 48 25 49 36 49 

Odpolední odpočinek 19 83 25 49 44 59 

Starší děti 4 17 2 4 6 8 

Tresty 11 48 14 27 25 34 

Jiné vzpomínky 2 9 2 4 4 5 

Celkem 58 92 

V záporných vzpomínkách na mateřskou školuje v popředí: 

• odpolední odpočinek...59% 

• nucení do jídla. ..49% 

Tabulka č. 14 

Co pomohlo při adaptaci na m ateřskou ško u 

chlapci % 

z celkového 

počtu 

chlapců 

dívky % 

z celkového 

počtu dívek 

Celkem 

studentů 

% 

z celkového 

počtu 

studentů 

Vlastní hračka 3 13 8 16 11 15 

Kamarád, kamarádka 12 52 27 53 39 53 

Znalost prostředí mateřské 

školy 

7 30 23 45 30 41 

Někdo nebo něco j iného 4 17 8 16 12 16 



Co nebo kdo jiný pomohl při adaptaci na mateřskou školu 

chlapci dívky celkem 
Maminka 0 1 1 

Babička 0 1 1 

Paní učitelka 0 4 4 

Kamarádi 2 0 2 

Prostředí mateřské školy 0 2 2 

Nic, zvykl j sem si spontánně 2 0 2 

Celkem 4 8 12 

1 1 . 1 . 3 Kategorie dospělých respondentů 

Mezi 61 dospělými respondenty bylo 19 mužů a 42 žen. Do mateřské školy chodilo 

rádo 14 mužů a 32 žen, nerado 5 mužů a 10 žen. 

Tabulka č. 16 

T a b u l k a k l a d n ý c h v z p o m í n e k n a m a t e ř s k o u š k o l u 

muži % 

z celkového 

počtu mužů 

ženy % 

z celkového 

počtu žen 

Celkem 

dospělých 

% z celkového počtu 

dospělých 

respondentů 

Učitelka 6 32 29 69 35 57 

Kamarádi 9 47 28 67 37 61 

Odpolední 

odpočinek 

1 5 6 14 7 11 

Hry 4 21 24 57 28 46 

Pobyt venku 8 42 19 45 27 44 

Kroužky 0 0 1 2 1 2 

Cvičení 1 5 8 19 9 15 

Jídlo 3 16 3 7 6 10 

První lásky 7 37 13 31 20 33 



Výlety 4 21 5 12 9 15 

Karnevaly apod. 3 16 8 19 11 18 

Jiné vzpomínky 0 0 2 5 2 3 

Celkem 46 146 

Tabulka č. 17 

Tabulka záporných vzpomínek na mateřskou školu 

muži % z celkového 

počtu mužů 

ženy % z celkového 

počtu žen 

Celkem 

dospělých 

% z celkového 

počtu dospělých 

Kuchařka 7 37 3 7 10 16 

Učitelka 3 16 5 12 8 13 

Nucení do j ídla 12 63 23 55 35 57 

Odpolední odpočinek 7 37 19 45 26 43 

Starší děti 2 11 4 10 6 10 

Tresty 8 42 8 19 16 26 

Jiné vzpomínky 0 
0 0 0 0 0 

Tabulka č. 18 

Co pomohlo při adaptaci na mateřskou št íolu 

muži % 

z celkového 

počtu mužů 

zeny % 

z celkového 

počtu žen 

Celkem 

dospělých 

% z celkového 

počtu 

dospělých 

Vlastní hračka 5 26 5 12 10 16 

Kamarád, kamarádka 15 79 19 45 34 56 

Znalost prostředí mateřské 

školy 

2 11 14 33 16 26 

Někdo nebo něco j iného 0 0 2 5 2 3 



Nejčastěji pomohla při adaptaci na mateřskou školu kamarádka nebo kamarád. 

Téměř v jedné třetině případů byla rozhodujícím faktorem znalost prostředí mateřské školy. 

11. 1 .4 Vyhodnocení dotazníků pro žáky, studenty a dospělé respondenty 

Při v y h o d n o c e n í jednotlivých dotazníků jsem zjistila, že dochází k zajímavé shodě 

v odpovědích žáků, studentů i dospělých respondentů. 

KLADNÉ VZPOMÍMKY 

ZŠ Studenti Dospělí 

1. místo.. .na kamarády 91% 92% 61% 

2. místo.. .na hry 85% 77% 46% 

3. místo.. .na pobyt venku 7i% 69% 57% učitelka 

4. místo.. .na pobyt venku 44% 

V oblasti kladných vzpomínek dospělých respondentů se v počtu procent dostává před 

pobyt venku v 57% učitelka, na kterou rádi vzpomínají. 

ZÁPORNÉ VZPOMÍNKY 

ZŠ Studenti Dospělí 

1. místo.. ..nucení do jídla 51% 49% 57% 

2. místo.. ..odp. odpočinek 50% 59% 43% 

3. místo.. .tresty 38% 34% 26% 

Celkově lze konstatovat, že kladné vzpomínky převládají nad vzpomínkami 

zápornými. Záporné vzpomínky, byly uváděny v průměru ve 45% případů z celkového 

počtu vyjádření, a z toho je patrno, že zůstávají natrvalo v paměti žáků, studentů i 

dospělých respondentů. 



VLIVY PŘI ADAPTACI NA MATEŘSKOU ŠKOLU 

ZŠ Studenti Dospělí 

1. místo...kamarád 72% 53% 56% 

2. místo...znalost MS 40% 41% 26% 

Nižší procento ve znalostech prostředí MS u dospělých respondentů vypovídá o tom, že 

dříve nebyly mateřské školy otevřené veřejnosti v takové míře, jako jsou nyní. Prostředí 

mateřské školy znaly děti, víceméně, jen pokud měly staršího sourozence, který chodil do 

předškolního zařízení, nebo když tam pracoval někdo z příbuzných. 

Lze tedy říci, že k bezproblémové adaptaci dítěte na mateřskou školu přispívá nejen 

navázání bližších kontaktů mezi dětmi, ale také znalost prostředí mateřské školy. 

Potvrdila se hypotéza, že negativní vzpomínky žáků, studentů a dospělých respondentů na 

mateřskou školu zůstávají natrvalo v jejich paměti. 

11.2 Analýza modelu adaptačního programu pro mateřskou školu 

Cílem bylo zjistit, zda rodiče dětí, kteří se zúčastní adaptačního programu 

v mateřské škole, přihlašují své děti do této mateřské školy, která program nabízí. 

Od školního roku 2003/2004, kdy je škola otevřená rodičům po celý školní rok, 

jsem si vedla záznamy o počtech dětí na jednotlivých schůzkách a také o počtu a věku dětí, 

které byly poté do naší mateřské školy přihlášeny. Bylo proto možné sestavit tuto tabulku: 

Tabulka č. 19 

Školní rok 

Celkový počet dětí, 

které se zúčastnily 

adaptačního programu. 

Toho počet přítomných 

dětí u zápisů do 

mateřské školy. 

Průměrný počet 

přítomných dětí při 

jednotl ivých společných 

setkání. 

2003 / 2004 18 

Věkový průměr dětí na 

začátku školního roku -

2,7 

17 dětí (tj. 94% 

z celkového počtu 

zúčastněných dětí) 

13 



2004 / 2005 20 

Věkový průměr dětí na 

začátku školního roku -

2,3 

16 dětí (tj. 80% 

z celkového počtu 

zúčastněných dětí) 

15 

2005 / 2006 27 

Věkový průměr dětí na 

začátku školního roku -

1,9 

23 dětí (tj. 85% 

z celkového počtu 

zúčastněných dětí) 

17 

Z přehledu účasti rodičů a dětí v celoročním adaptačním programu z posledních tří let je 

viditelný vzestup počtu přítomných dětí. Snižuje se také věk přítomných dětí, proto je u 

zápisů nižší počet přítomných dětí. Některé děti dochází do mateřské školy dva roky před 

vlastním nástupem do mateřské školy. Nabídky využívají v menší míře také rodiče dětí, 

které nastupují do jiných mateřských škol v Sokolově. Tyto mateřské školy nenabízejí 

adaptační program, který je realizován v širším časovém úseku před vlastním nástupem 

dítěte do předškolního zařízení, a le je spíše součástí vlastní docházky dítěte do mateřské 

školy. 

11. 2. 1 Vyhodnocení záznamů 
V průběhu návštěv dětí a rodičů v mateřské škole si rodiče vytvoří k mateřské škole 

kladný vztah naplněný důvěrou k pedagogům. Umožnění těchto návštěv chápou jako 

nabídnutou ruku ke spolupráci ze strany mateřské školy. To, že k navázání spolupráce a 

oboustranné důvěře opravdu dochází, potvrzuje počet dětí, s kterými rodiče přicházejí 

k zápisům. 

11.3 Dotazníkové šetření pro rodiče dětí 
Do mateřských škol bylo distribuováno 100 dotazníků č. 1 pro rodiče dětí, které 

chodí do mateřské školy. Návratnost 85%. Do čtyř ordinací dětských lékařů bylo 

distribuováno 100 dotazníků č. II pro rodiče dětí, které do mateřské školy ještě nechodí. 

Návratnost 60%. 



Cílem bylo dozvědět se, jaké priority mají rodiče při výběru mateřské školy pro své 

dítě. Jak vnímají mateřskou školu rodiče, kteří již dítě do mateřské školy dávají, a rodiče 

kteří o mateřské škole pro své dítě teprve uvažují. Současně mne zajímalo, co si rodiče 

představují pod pojmem adaptační program. 

11. 3 . 1 Dotazníky č. I pro rodiče dětí, které docházejí do mateřské školy 

Vyhodnocováno bylo celkem 85 dotazníku, (viz. příloha č. 4) 

Tabulka č. 20 

Vzdělání rodičů 

Otec Matka 

Základní 4 3 

Učební obor 24 23 

Středoškolské 43 52 ~~ 

Vysokoškolské 8 7 

Tabulka č. 21 

Věk rodičů 

Počet otců Počet matek 

Do 30 let 15 32 

31 let až 40 let 54 50 

41 let a více 10 3 

Věk a vzdělání nebylo uvedeno u 6 otců. 

Otázka č. I 
Tabulka č. 22 

Co si představujete pod pojmem adaptační program pro det. předškolního veku 

v souvislosti s mateřskou školou? 

Počet odpovědí % 

Má jasnou představu 54 64 

Tuší 6 7 



Neví 25 29 

Celkem 85 100 ' 

Odpovědi na první otázku mne velmi překvapily. 54 správných odpovědí vypovídá o tom 

že rodiče se o problematiku předškolní výchovy zajímají. Některé odpovědi byly velice 

odborné, např.: 

• Činnost, program - který připraví, nebo lépe umožní jedinci, včlenit se či 

přizpůsobit režimu a kolektivu v mateřské škole. 

• Program pro dobrou adaptaci při vstupu do mateřské školy. Z toho vyplývá 

odstranění negativ spojených se vstupem do cizího prostředí. 

• Program, který by měl pomoci dětem připravit se na nástup a docházení do 

mateřské školy (kolektiv dětí a odloučení od matky). 

Otázka č. 2 

Tabulka č. 23 

Myslíte si, že když dítě bude znát prostředí mateřské školy z předchozích^ 

návštěv, zmírní se tím problémy, ke kterým může docházet při vlastním nástupu 

dítěte do mateřské školy? 

Počet odpovědí % 

Ano 79 93 

Ne 4 5 

Nevím 2 2 

Celkem 85 100 

93% respondentů si myslí, že pokud bude dítě znát prostředí mateřské školy z předchozích 

návštěv, zmírní se tím případné adaptační problémy. 



Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské 

školy? 

Počet odpovědí % 

Ano 75 88 

Ne 5 6 

Nevím 5 6 

Celkem 85 100 

88 % respondentů je přesvědčeno, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do 

mateřské školy. Při kladné odpovědi na otázku č. 3 se rodiče dětí vyjadřovali k obsahu 

přípravy na mateřskou školu. 

Tabulka č. 25 

V jaké oblasti jste připravovali své dítě na vstup do mateřské školy? 
Počet odpovědí % 

Rozhovory o MS 39 46 

Návštěvy v MS 24 28 

Vedení k samostatnosti 12 14 

Návštěvy materského centra 8 9 

Kontakty s dětmi 7 8 

Pravidelný režim dne 3 4 

Odpoutávání od rodičů 2 2 

Zdvořilostní návyky 2 2 

Neví 2 2 

Rodiče připravovali své dítě na vstup do kolektivu dětí nejčastěji pomocí rozhovorů o 

mateřské škole, návštěvou v mateřské škole a tím, že vedli dčti k samostatnosti. 



Navštěvovali jste se svým dítětem mateřskou školu ještě dříve, než do ní 

nastoupilo? 

Počet odpovědí % 

Ano 59 69 

Ne 26 31 

Celkem 85 100 

Většina rodičů navštívila se svým dítětem mateřskou školu ještě dříve, než do ní dítě 

začalo docházet. 

Otázka č. 5 

Tabulka č. 27 
Myslíte si, že děti se lépe adaptují na prostředí mateřské školy: 

Počet odpovědí % 

ve věkově smíšených třídách 32 38 

ve věkově stejnorodých třídách 46 54 

nevím 6 ~ 7 

jak které dítě 1 1 

celkem 85 — 100 

V otázce č. 5 byly předem dány pouze odpovědi: ve věkově smíšených a ve věkově 

stejnorodých třídách. Odpověď nevím a jak které, rodiče připisovali jako další možnost. 

Otázka č. 6 

Tabulka č. 28 
Co ovlivni lo výber mateřské školy pro vaše dítě? 

Počet odpovědí % 
Umístění blízko bydliště. 66 

78 

Zkušenosti j iných rodičů. 49 
58 



Prezentace školy na veřejnosti. 21 25 

Adaptační program před 

nástupem dítěte do MŠ. 

17 20 ~ ~ 

Adaptační program, který j e 

součástí docházky dítěte do 

mateřské školy. 

5 6 

Jiná možnost 13 15 

Tabulka č. 29 

Jiná možnost 

Dobrá komunikace s ředitelkou, učitelkami. 6 

Výuka cizích jazyků, kroužky. j 

Zkušenosti s docházkou staršího dítěte. 3 

Možnost zařazení dítěte do speciální třídy. 1 -

Pro 78% rodičů je rozhodující umístění mateřské školy blízko bydliště a 58% rodičů bere 

při výběru mateřské školy ohled na zkušenosti jiných rodičů. 

Otázka č. 7 

Tabulka č. 30 

Vyhledáváte se svým dítětem kolektiv jiných dětí? 

Počet odpovědí % 

Pravidelně 22 26 

Občas 54 63 

Nikdy 9 11 

Celkem 85 100 

Zodpovědí respondentů je patrné, že pouze 26% rodičů vyhledává kolektiv jiných dětí 

pravidelně. 



1 1 . 3 . 1 . 1 Shrnutí výsledků 

Největší procento respondentů jsou středoškoláci ve věku 31 až 40 let. Ve 46 

případech jsou to rodiny s dvěma dětmi, 35 rodin má jedno dítě a jen 4 rodiny mají tři děti. 

Většina respondentů má jasnou představu o tom, co je to adaptační program pro 

děti předškolního věku. 88% rodičů pokládá znalost prostředí mateřské školy před 

vlastním nástupem dítěte do předškolního zařízení za důležité. Myslí si, že se tím zmírní 

problémy, kc kterým může docházet při vlastním nástupu dítěte do mateřské školy. Rodiče 

v 75 případech připravují své dítě na vstup do mateřské školy nejčastěji tím, že si s dítětem 

o mateřské škole povídají, seznámí dítě s prostředím mateřské školy a vedou své dítě 

k samostatnosti. Jen pět rodičů si myslí, že není nutná žádná příprava dítěte na vstup do 

mateřské školy, a pět rodičů neví, zdaje vůbec nějaké přípravy třeba. 

69% respondentů navštěvovalo nebo by chtělo se svým dítětem navštěvovat 

mateřskou školu ještě dříve, než do ní dítě nastoupí. 31% rodičů nemá o návštěvy mateřské 

školy zájem. 

Rodiče si myslí, že děti se lépe adaptují ve věkově stejnorodých třídách. Dotazníky 

to dokládají v 54 procentech. Myslela jsem si, že tento zažitý názor bude mít větší 

procento rodičů. Ze své zkušenosti si pamatuji, že v mateřských školách často bývaly tři 

tzv. čisté třídy a jedna smíšená. A právě smíšená třída byly pro mnoho rodičů terčem 

kritiky. Příjemně mne překvapilo, že 38% rodičů zastává názor opačný a pro lepší adaptaci 

svých dětí volí smíšené třídy. 

Při výběru mateřské školy hraje nejčastěji roli její umístění blízko bydliště a rodiče 

také zohledňují zkušenosti jiných rodičů. Adaptační program příslušné mateřské školy 

uvedlo jako kriterium při výběru mateřské školy 20% respondentů. 

V 54 případech z 85 uvedli rodiče, že občas vyhledávají pro své dítě kolektiv 

jiných dětí, 26 % rodičů chodí se svými dětmi mezi vrstevníky pravidelně a 11% 

nevyhledává jiné děti. Myslím si, že právě pravidelné návštěvy mateřské školy, 

mateřského centra, cvičení dětí apod., má kladný vliv na pozdější zapojení dítěte do 

vrstevnické skupiny v mateřské škole. Zkušenosti, které získají mezi jinými dětmi, pro ně 

mohou být velkým přínosem. 



11. 3. 2 Dotazníky č. Il pro rodiče, kteří o mateřské škole pro své dítě 

teprve uvažují 

Vyhodnocováno bylo 60 dotazníků (viz. příloha č. 5). 

Tabulka č. 31 

Vzdělání rodičů 

Otec Matka 

Základní 2 1 

Učební obor 22 18 

Středoškolské 22 35 

Vysokoškolské 8 6 

Tabulka č. 32 

Věk rodičů 

Otec Matka 

Do 30 let 17 29 

31 let až 40 let 32 29 

41 let a více 5 2 

Věk a vzdělání nebylo uvedeno u 6 otců 

Otázka č. 1 
Tabulka č. 33 

Co si představujete pod pojmem adaptační program pro děti předškolního věku 

v souvislosti s mateřskou školou? 
Počet odpovědí % 

Má jasnou představu 3 5 

Tuší 15 25 

Neví 42 70 

Celkem 60 100 



Myslíte si, že když dítě bude znát prostředí mateřské školy z předchozích 

návštěv, zmírní se tím problémy, ke kterým může docházet při vlastním nástupu 

dítěte do mateřské školy? 

Počet odpovědí % 

Ano 48 80 

Ne 7 12 

Nevím 5 8 

Celkem 60 100 

80% respondentů si myslí, že pokud bude dítě znát prostředí mateřské školy z předchozích 

návštěv, zmírní se tím případné adaptační problémy. 

Otázka č. 3 

Tabulka č. 35 

Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské 

školy? 

Počet odpovědí % 

Ano 50 84 

Ne 8 13 

Nevím 2 3 

Celkem 60 100 

Tabulka č. 36 

Pokud ano, tak jak připravujete své dítě na vstup do mateřské školy? 
Počet odpovědí % 

Kontakt s dětmi 14 23 

Rozvoj sebeobsluhy 13 22 

Rozhovory o M Š 13 22 

Vedení dítěte k samostatnosti 12 20 



— o 
Návštěvy v MS 8 13 

Učíme děti znát barvy, tvary, 

hrajeme hry 

6 10 

Hygienické návyky 5 8 

Zavádíme režim dne jako v MS 3 5 

Vedeme děti k soustředěnosti 1 2 

Zde nebyly uvedeny žádné možnosti, otázka byla otevřená. 

Otázka č. 4 

Tabulka č. 37 

Chodili byste si se svým dítětem do mateřské školy hrát, pokud by to nabízela, 

ještě před pravidelnou docházkou dítěte do mateřské školy? 
Počet odpovědí % 

Ano 54 90 ~ 

Ne 6 10 

Celkem 60 100 

Převážná většina rodičů by ráda navštěvovala se svým dítětem mateřskou školu před 

nástupem dítěte do mateřské školy. 

Otázka č. 5 
Tabulka č. 38 

Myslíte si, že děti se lépe adaptuji na prostred í mateřské školy: 

Počet odpovědí % 

ve věkově smíšených třídách 18 30 

ve věkově stejnorodých třídách 27 45 

nevím 15 25 

celkem 60 100 



V otázce č. 5 byly předem dány pouze odpovědi: ve věkově smíšených a ve věkově 

stejnorodých třídách. Odpověď nevím, rodiče připisovali jako další možnost. 

Otázka č. 6 

Tabulka č. 39 

Co bude rozhodovat při výběru mateřské školy pro vaše dítě? 
Počet odpovědí % 

Umístění blízko bydliště. 38 63 

Zkušenosti j iných rodičů. 31 52 

Prezentace školy na veřejnosti. 16 27 

Jiná možnost 6 10 

Tabulka č. 40 

Jiná možnost 

Přístup učitelek k dětem 3 

Možnost nahlédnout do vzdělávacího programu 1 ~ 

MŠ blízko zaměstnání rodičů 1 

Osobní zkušenost 1 

Pro 63% rodičů je rozhodující umístění mateřské školy blízko bydliště a 52% rodičů bere 

při výběru mateřské školy ohled na zkušenosti jiných rodičů. 

Otázka č. 7 

Tabulka č. 41 
Vyhledáváte se svým dítětem kolektiv jiných dětí? 

Počet odpovědí % 

Pravidelně 21 35 

Občas 35 58 

Nikdy 4 ~ " 7 

Celkem 60 100 



Z odpovědí respondentů je patrné, že pouze 35% rodičů vyhledává kolektiv jiných dětí 

pravidelně. 

11.3. 2 .1 Shrnutí výsledků 

Největší procento respondentů jsou středoškoláci. 29 matek je ve věku do 30 let a 

29 matek je ve věku 31 až 40 let. Pouze dvě maminky jsou ve věku nad 40 let. 

30 rodin respondentů má jedináčka, 23 rodin má dvě děti a 6 rodin má tři děti. Jeden 

dotazník vyplnili rodiče, kteří narození dítěte teprve očekávají. 

Většina respondentů, 70%, neví, co je to adaptační program pro děti předškolního 

věku. 84% rodičů pokládá znalost prostředí mateřské školy před vlastním nástupem dítěte 

do předškolního zařízení za důležité. Myslí si, že se tím zmírní problémy, ke kterým může 

docházet při vlastním nástupu dítěte do mateřské školy. 

Rodiče připravují své dítě na vstup do mateřské školy nejčastěji tím, že jim 

umožňují styk s vrstevníky, rozvíjejí sebeobsluhu dětí, vedou s dětmi rozhovory o 

mateřské škole a vedou děti k samostatnosti. 13% rodičů se svými dětmi navštíví nebo 

navštěvuje mateřskou školu, další rodiče rozvíjejí své dítě formou her, ve kterých se děti 

učí rozlišovat barvy, tvary apod. V neposlední řadě se rodiče při přípravě na mateřskou 

školu zaměřují na upevněni hygienických návyků a 5 rodičů z 60 zavádí doma obdobný 

režim dne, jako mají děti v mateřské škole. Řekla bych, že právě pravidelný režim dne 

přispívá k bezproblémovému vstupu dítěte do mateřské školy. 

Osm rodičů si myslí, že není nutná žádná příprava dítěte na vstup do mateřské školy a dva 

rodiče neví, zda je vůbec nějaké přípravy třeba. 

90% respondentů by chtělo se svým dítětem navštěvovat mateřskou školu ještě 

dříve, než do ní dítě nastoupí. Jen 10% rodičů nemá o návštěvy mateřské školy zájem. 

Z výsledků je patrné, že ředitelky mateřských škol ve spolupráci s učitelkami by se měly 

zamýšlet nad podobou svých adaptačních programů tak, aby se přiblížily požadavkům 

rodičů a ve prospěch dětí. 
Rodiče si myslí, že děti se lépe adaptují ve věkově stejnorodých třídách. Dotazníky 

to dokládají v 70%. Zde je vidět rozdíl oproti názorům 54% rodičů, které již děti do 



mateřské školy přivádějí. 30% rodičů zastává názor opačný a pro lepší adaptaci svých dětí 

volí smíšené třídy. 

Při výběru mateřské školy hraje nejčastěji roli její umístění blízko bydliště a rodiče 

také zohledňují zkušenosti jiných rodičů, což je stejné jako u dotazníků č. I. 

V 35 případech z 60 uvedli rodiče, že občas vyhledávají pro své dítě kolektiv 

jiných dětí, 35 rodičů chodí se svými dětmi mezi vrstevníky pravidelně a 4 rodiče 

nevyhledávají jiné děti vůbec. 

11. 4 Dotazníkové šetření pro učitelky a ředitelky mateřských škol 

v Sokolově 

Cílem šetření bylo zjistit, jak vnímají adaptační fázi ředitelky a učitelky mateřských 

škol v Sokolově. Co si představují pod pojmem adaptační program a co dělají pro to, aby 

adaptaci dítěte usnadnily. 

Do sedmi mateřských škol bylo rozdáno 7 dotazníků pro ředitelky a 46 dotazníků 

pro učitelky. Od ředitelek se vrátilo 100% vyplněných dotazníků. Učitelky vyplnily 87% 

rozdaných dotazníků. 

11. 4 . 1 Dotazníkové šetření pro ředitelky 

Šetření se zúčastnilo pět čtyřtřídních mateřských škol, jedna šestitřídní mateřská 

škola a jedna škola s třemi třídami. Všechny ředitelky mateřských škol, s výjimkou jedné, 

zařazují nové děti do věkově smíšených tříd (viz. příloha č. 2). 

Otázka č. I 
Tabulka č. 42 

Máte ve své mateřské škole zpracovaný adaptační program pro nove nastupující 

děti? 

Počet ředitelek % 

Ano 4 57 

Ne 3 43 

Celkem 7 100 



Pokud ano: 

časový úsek počet 

ředitelek 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

1 týden 1 Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

1 měsíc 1 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 
1 rok 1 

Je součástí docházky dítěte do 

mateřské školy 

6 měsíců 1 

Čtyři ředitelky ze sedmi mají pro svou mateřskou školu zpracovaný adaptační program. 

Jedna mateřská škola uplatňuje v praxi celoroční adaptační program, který realizuje před 

vlastním nástupem dětí do předškolního zařízení. Dva programy jsou pouze krátkodobé 

v rozsahu jednoho týdne a jednoho měsíce. Šestiměsíční adaptační program, který je 

součástí docházky dítěte do mateřské školy, vyžaduje od rodičů aktivní přístup a řekla 

bych, že také přizpůsobení se podmínkám školy. 

Otázka č. 2 

Tabulka č. 44 

Myslíte si, že postupnou adaptací na prostředí mateřské školy se obtíže při 

odloučení dítěte od rodičů zmírňují? 

Počet ředitelek % 

Ano 5 71 

Ne 2 29 

Nevím 0 0 

Celkem 7 100 

Většina ředitelek se domnívá, že postupná adaptace dítěte na prostředí mateřské školy j e 

pro děti přínosem a podílí se na zmírnění případných adaptačních obtíží. 



Domníváte se, ze dítě je třeba na vstup do mateřské školy předem připravit? 

Počet ředitelek % 

Ano 5 71 

Ne 2 29 

Nevím 0 0 

Celkem 7 100 

Tabulka č. 46 

Pokud ano, tak co pro to může mateřská škola udělat'' 

Vytvořit adaptační program organizovaný před vlastním nástupem d ' ' č ^ ^ ^ i a t ^ ř s l í é ^ F o í y T r i f b r n — 

letáčky pro rodiče dčtí. 

Pozvánky na akce pořádané mateřskou školou. Schůzky pro rodiče a děti! 

Konzultace s rodiči. " 

Den otevřených dveří. Navázání dialogu s rodiči. Letáček pro rodiče. 

Den otevřených dveří. Pobyt na školní zahradě. Návštěvy tříd mateřské školy. " ~ 

Odpovědi ředitelek vypovídají o zkušenostech, které získaly na cestě ke spolupráci 

s rodiči. Každá mateřská škola má své priority a zavedený systém spolupráce, který se jim 

v praxi osvědčil. 

Otázka č. 4 
Tabulka č. 47 

Mají rodiče zájem navštěvovat s dítětem materskoi 
nastoupí? 

i školu dříve, než do ní 

Počet ředitelek % 

Ano 4 57 

Ano, někteří 2 29 

Ne 1 14 

Nevím 0 0 

Celkem 
7 100 



Pouze jedna ředitelka tvrdí, že rodiče nemají zájem navštěvovat se svým dítětem 

mateřskou školu dříve, než do ní dítě nastoupí. 

Otázka č. 5 

Tabulka č. 48 

Myslíte si, že rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě přihlížejí k tomu, zda 

má zpracovaný adaptační program? 
Počet ředitelek % 

Ano 2 29 

Ne 3 42 

Nevím 2 29 

Celkem 7 100 

Tři ředitelky si myslí, že rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě nepřihlížejí k tomu. 

zda má škola zpracovaný adaptační program. Dvě respondentky si myslí, že rodiče na 

tento fakt berou ohled a dvě neví, zda rodiče zohledňují adaptační program mateřské školy, 

do které přihlašují své dítě. 

11. 4. 2 Dotazníkové šetření pro učitelky 

Učitelky si myslí, že děti se lépe adaptují ve věkově smíšených třídách ve 22 

případech ze 40 a 16 učitelek ze 40 si myslí, že ve věkově stejnorodých třídách (viz. 

příloha č. 3). 

Otázka č. I 

Tabulka č. 49 

Myslíte si, že vypracování adaptačního programu, pro děti a jejich rodiče před 

nástupem dítěte do mateřské školy, by bylo vhodné? 
Počet učitelek % 

Ano 23 58 

Ne 12 30 



Neviní 5 12 

Celkem 40 100 

Výpověď učitelek je zcela v souladu s odpověďmi ředitelek, což je patrné z porovnání 

tabulek č. 42 a č. 49. 

57% ředitelek a 58% učitelek si myslí, že zpracování adaptačního programu pro nově 

nastupující děti by bylo vhodné. 

Tabulka č. 50 

Pokud ano: 
časový úsek počet učitelek 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

1 až 2 týdny 3 Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

1 měsíc 5 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

2 měsíce 4 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 3 měsíce 1 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

4 měsíce 1 

Je zaměřen na dobu před 

nástupem dítěte do mateřské 

školy za účasti rodičů 

v časovém úseku 

6 měsíců 4 

Je součástí docházky dítěte do 

mateřské školy 

5 

Zde se odpovědi ředitelek a učitelek liší, protože velká většina učitelek by adaptační 

program realizovala před vlastním nástupem dětí do mateřské školy a v delších časových 

úsecích. Většina ředitelek adaptační program omezuje na kratší dobu nebo posunuje do 

období vlastní docházky dětí do předškolního zařízení. Tři ředitelky ze sedmi nemají 

adaptační program zpracovaný vůbec. 

Otázka č. 2 
Tabulka č. 51 

Myslíte si, že nástup dětí do již známého prostredí je 

jejich rodiče a učitelky usnadnč 

pro děti samé, ale i pro 

n? 

Počet učitelek % 

Ano 26 65 



Ne 7 17,5 

Nevím 7 17,5 

Celkem 40 100 

65% učitelek si myslí, že děti se lépe adaptují ve známém prostředí. 

Otázka č. 3 

Tabulka č. 52 

Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské 

školy? 

Počet učitelek % 

Ano 33 83 

Ne 7 17 

Nevím 0 0 

Celkem 40 100 

83% učitelek se domnívá, že je nutná určitá příprava na vstup dítěte do mateřské školy. 

Tabulka č. 53 

Pokud ano, tak co pro to může mateřská škola udělat? 
Počet učitelek % 

Konzultace pro rodiče, předání informací. 15 45 

Návštěvy mateřské školy. 12 36 

Den otevřených dveří. 5 15 

Účast při akcích mateřské školy. 
5 15 

Nabídka adaptačního programu. 
2 6 

Vstřícný přístup učitelek při náhodných setkáni. 
1 3 

Přípravu má zajistit rodina. 
4 12 

Odpovědi ředitelek v tabulce č. 46 a učitelek v tabulce č. 53 se celkem shodují. U učitelek 

se navíc objevila rodina, která by měla podle nich zajistit přípravu dítěte na mateřskou 



školu. Otázka však zněla: Co by pro vstup dítěte do mateřské školy měla udělat mateřská 

škola. Odpověď tedy nekoresponduje s otázkou. 

Otázka ě. 4 

Tabulka č. 54 

Myslíte si, že by se rodiče ochotne zapojili do určitého adaptačního programu pro 

jejich děti? 

Počet učitelek % 

Ano 17 42,5 

Ano, někteří 2 5 

Ne 4 10 

Nevím 17 42,5 

Celkem 40 100 

Otázka č. 5 

Tabulka č. 55 

Myslíte si, že rodiče při výběru mateřské školy pro sve 

má zpracovaný adaptační progri 

dítě přihlížejí k tomu, zda 

im? 

Počet ředitelek % 

Ano 7 18 

Ne 25 62 

Nevím 8 20 

Celkem 40 100 

Na jedné straně si převážná většina učitelek si myslí, že rodiče při výběru mateřské školy 

pro své dítě nepovažují existenci adaptačního programu příslušné školy za důležitou. Na 

druhé straně, 17 učitelek ze 40 tvrdí, že rodiče by se rádi určitého adaptačního programu se 

svým dítětem zúčastnili. 



11. 4. 3 Shrnutí výsledků 

Čtyři mateřské školy ze sedmi mají zpracovaný adaptační program. Jeden je 

součástí docházky dítěte do mateřské školy. Zbývající tři adaptační programy jsou 

zaměřeny na dobu před nástupem dítěte do mateřské školy za účasti rodičů v časovém 

úseku I týden, I měsíc a 1 rok. 

Učitelky těchto škol považují vypracování adaptačního programu za důležité 

v 58%. 30% učitelek si myslí, že adaptační program není třeba zpracovávat a 12% učitelek 

neví, zda je vypracování adaptačního programu pro děti vhodné. 12% učitelek zastává 

názor, že adaptační program má být součástí docházky dítěte do mateřské školy. Pokud je 

zaměřen na dobu před nástupem dítěte do mateřské školy za účasti rodičů, navrhují časový 

úsek od jednoho týdne do šesti měsíců, přičemž nejčastěji uvádí rozsah jednoho měsíce. 

Nástup dětí do již známého prostředí považuje za vhodné 71% ředitelek a 65% učitelek. 

Přiklánějí se k názoru, že při adaptaci dítěte ve známém prostředí jsou zmírňovány 

případné adaptační obtíže. 

Také v názoru na přípravu dítěte na vstup do mateřské školy jsou odpovědi 

ředitelek a učitelek obdobné. Většina si myslí, že určitá příprava dítěte na vstup do 

mateřské školy je vhodná. Mateřská škola může pomoci tím, že předá rodičům i formace 

při individuálních konzultacích, pořádáním dne otevřených dveří, ale také tím, že umožní 

rodičům a jejich dětem účast na akcích školy nebo návštěvy přímo v mateřské škole. 

Ředitelky považují za přínosnou také distribuci informačních letáčků rodičům dětí, které 

projeví zájem. 

Většina ředitelek tvrdí, že rodiče mají zájem navštěvovat mateřskou školu se svými 

dětmi dříve, než do ní dítě nastoupí. 42,5% učitelek si myslí, že rodiče mají o zapojení se 

do adaptačního programu zájem. Jen 10% učitelek zastává názor, že rodiče nemají zájem o 

účast v adaptačním programu. 

Odpovědi ředitelek a učitelek na otázku týkající se toho, zda rodiče při výběru 

mateřské školy pro své dítě přihlížejí k tomu, zda má zpracovaný adaptační program, jsou 

obdobné. Nejčastěji si myslí, že rodiče tento fakt nezohledňují. Což potvrzuje i výpověď 



rodičů, kteří ve svých odpovědích v oblasti kriterií výběru mateřské školy nejčastěji uvedli 

umístění mateřské školy blízko bydliště a zkušenosti jiných rodičů. 

11. 5 Vyhodnocení zápisů z pozorování nových dětí v adaptační fázi 
Vyhodnocováno bylo celkem 83 zápisů z pozorování dětí v šestitýdenní adaptační 

fázi na začátku školního roku 2006/2007. Sledováno bylo 45 chlapců a 38 dívek ve věku 

od 2,5 let do 5,11 let (viz. příloha č. 6). 

Tabulka č. 56 

Věk a pohlaví pozorovaných dětí 

Věk (rok/měsíc) Chlapci % z celkového 

počtu dětí 

Dívky % z celkového 

počtu dětí 

2 , 5 / 2 , 1 1 1 1,2 4 5 

3 / 3 , 1 1 24 28 13 15,3 

4 / 4 , 1 1 18 21 11 13 

5 / 5 , 1 1 2 2,5 10 12 

celkem 45 38 

Věk a pohlaví pozorovaných dětí 

30 

Chlapci % z celkového Dívky % z celkového 

P° č t u d ě t í počtu dětí 

• 2,5/2,11 

• 3 /3 ,11 

• 4 /4 ,11 

• 5 /5 ,11 



Výzkumu se zúčastnilo nejvíc dětí tříletých a nejméně dětí dvouletých. 

Zápisy z pozorování dětí v adaptační fázi jsem vyhodnocovala s ohledem na kladné 

a záporné projevy dětí v tomto šestitýdenním období. Učitelky hodnotily chování dětí 

formou písemných záznamů. Z nabídky kladných a záporných projevů dětí, které jsou 

součástí zápisu z pozorování dětí v adaptační fázi, vybíraly každý den jeden až tři 

nejcharakterističtější znaky chování každého dítěte (viz příloha č. 6). 

Pokud byly projevy dítěte kladné pět po sobě jdoucích dní jeho přítomnosti v mateřské 

škole a ani později nenastala v chování dítěte změna, považovala jsem dítě za adaptované. 

Posuzovala jsem souhrnně všechny typy adaptačních programů, které jsou v tabulce č. 43. 

Vybraný soubor pozorovaných dětí jsem rozdělila na tři skupiny podle toho, v jaké 

míře znaly prostředí mateřské školy před vlastním nástupem do předškolního zařízení: 

A. Děti se zúčastnily adaptačního programu a znaly prostředí mateřské školy. 

B. Děti znaly prostředí mateřské školy, ale nezúčastnily se adaptačního 

programu. 

C. Děti se nezúčastnily adaptačního programu a neznaly prostředí mateřské 

školy. 

A. 

Adaptačního programu se zúčastnilo celkem 27 dětí, které v době nástupu do 

mateřské školy znaly prostředí konkrétní mateřské školy. Jedná se o 14 chlapců a 13 dívek. 

Chlapci se na prostředí mateřské školy adaptovali v průměru za 12,3 dní, dívky za 

14,6 dní. Celkově si děti v souboru „A" zvykly na prostředí mateřské školy za 13 dní 

docházky. 

Přehled adaptace dětí ze souboru „A" 

abulka č. 57 
drti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 dny 

1 

— 

? 
3 

4 

5. 
— — 



chlapci 

dívky 

Řádky 1 až 27 označují jednotlivé děti. 

Sloupce 1 až 30 označuje dny, ve kterých bylo dítě pozorováno. 

B. 
Adaptačního programu se nezúčastnilo, ale prostředí mateřské školy znalo celkem 

22 dětí. Jedná se o 13 chlapců a 9 dívek. 

Chlapci se na prostředí mateřské školy adaptovali v průměru za 13,9 dní, 

dívky za 16,9 dní. Celkově si děti v souboru „B" zvykly na prostředí mateřské školy za 15 

dní docházky. Dvě děti, jeden chlapec a jedna dívka, se na mateřskou školu v době 

šestitýdenního pozorování neadaptovaly z důvodu dlouhodobé nemoci. 

Přehled adaptace dětí ze souboru „B" 
Tabulka č. 58 



33. I 
34. 

35. 

36 

_ 37. _ 
38 

_ 

39. 

40. 
... 

N 

41. 

42. 

43. 

44. N 

45. 

46. 

47. ... 

48. 

49. 

chlapci 

dfvky 

Písmeno „N" označuje děti, které se ve sledovaných dnech neadaptovalv 
Řádky 1 až 27 označují jednotlivé děti. 
Sloupce 1 až 30 označuje dny, ve kterých bylo dítě pozorováno. 

C. 
Adaptačního programu se nezúčastnilo a prostředí mateřské školy neznalo 34 dětí, 

z toho 17 chlapců a 17 dívek. 

Chlapci se na prostředí mateřské školy adaptovali v průměru za 21,9 dní, dívky za 

16,1 dní. Celkově si děti v souboru „C" zvykly na prostředí mateřské školy za 19 dní 

docházky. Zpozorovaného souboru dětí se na mateřskou školu v období šesti týdnů 

neadaptovalo celkem 12 dětí, 6 chlapců a 6 dívek. Děti, které se neadaptovaly, byly 

v pozorovaném období nepřítomné celkem 91 dnů z důvodu nemoci a 31 dnů zůstaly v péči 

rodičů, což mohlo mít také vliv na průběh adaptace. 

Přehled adaptace dětí ze souboru „C" 
Tabulka č. 59 

děti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 ?? ">3 14 T) 1 6 ~>1 ">8 ?9 30 
50. 

52. -
53. N 
54. 

55. 



chlapci 

divky 

Písmeno „N" označuje děti, které se ve sledovaných dnech neadaptovaly. 
Řádky 1 až 27 označují jednotlivé děti. 
Sloupce 1 až 30 označuje dny, ve kterých bylo dítě pozorováno. 

Adaptované děti ze všech souborů celkem 
Tabulka č. 60 

věk dětí (rok / 
měsíc) 

2,5-2,11 
3 -3 ,11 
4-4 ,11 
5-5 ,11 

průměrná doba 
dny adaptace celkem adaptace 

49 25 
528 25 
364 15 
141 12 



Neadaptované děti ze všech souborů celkem 

věk dětí (rok / 
měsíc) počet dětí celkem 

2,5-2,11 3 
3-3,11 6 
4-4 ,11 5 
5-5 ,11 0 

Do tabulek č. 62 a ě. 63 jsem zapsala adaptované a neadaptované děti podle věku a kritéria 

podle kteiých jsem je zařadila do skupin A, B, C s ohledem na znalost prostředí mateřské 

školy před vlastním nástupem do předškolního zařízení. 

Adaptované děti 

věk dětí A B C 
2,5-2,11 0 1 1 
3-3 ,11 9 11 11 
4-4 ,11 12 8 4 
5-5,11 6 0 6 

Neadaptované děti 

věk dětí A B C 
2,5-2,11 0 1 2 
3-3,11 0 1 5 
4-4,11 0 0 5 
5-5,11 0 0 0 

Tabulka č. 63 

Tabulka č. 64 
Počet kladných projevů c ětí v a da ptačním období 

1. 
týden 

2. 
týden 

3. 
týden 

4. 
týden 

5. 
týden 

6. 
týden 

Zapojuje se do činností 94 98 98 93 102 120 605 
Spolupracuje s učitelkou 36 45 45 42 58 56 282 
Je spokojené 49 61 67 54 69 86 386 
Bez problémů navazuje 
kontakt s dětmi 

62 54 52 34 38 35 275 



Je aktivní 21 31 55 54 53 72 286 
Je veselé 61 84 85 84 70 69 453 
Komunikuje s učitelkou 90 82 54 60 52 63 401 
Spolupracuje s dětmi 66 86 68 72 83 93 468 
Celkem 479 541 524 493 525 594 3156 

Tabulka č. 65 
Počet záporných projevů dětí v adaptačním období 

1. 
týden 

2. 
týden 

3. 
týden 

4. 
týden 

5. 
týden 

6. 
týden 

celkem 

Pláče jen při 
odloučení 

41 23 14 7 11 9 105 

Nechce se odloučit 7 8 2 4 3 2 26 
Pláče při 
režimových 
změnách 

23 13 1 4 1 1 43 

Pláč často 30 16 5 4 7 3 65 
Uchyluje se do 
ústraní 

21 8 7 8 4 48 96 

Odmítá se 
vyměšovat 

0 2 1 0 0 0 3 

Odmítá 
komunikaci 
s učitelkou 

26 14 2 1 10 6 59 

Je smutné 25 16 10 4 8 4 67 
Pozoruje děti 86 25 25 18 31 17 202 
Pláče při změně 
učitelkv 

0 0 0 2 0 1 3 

1 — 
Vzdoruje, vzteká se 24 22 14 9 17 7 93 

j ' 

Má strach 2 1 2 0 1 0 6 
Odmítá činnosti 17 21 10 13 11 9 81 
Odmítá jíst 24 20 9 3 12 5 73 

j 
Je agresivní 7 2 3 0 1 0 13 

Projevují se změny 
nálad 

10 9 4 I 6 2 32 

Odmítá 
komunikaci s dětmi 

17 11 8 3 4 5 48 

Nehraje si 13 9 6 4 5 7 44 

Všude následuje 
učitelku 

11 10 6 1 3 3 34 

IJbližuie dětem 12 1 4 2 9 7 35 

Je pasivní 18 14 11 8 12 11 74 



Celkem 414 245 144 96 156 147 1202 1 

Počet kladných projevů dětí v adaptační fázi výrazně převyšuje počet záporných projevů, 

přičemž nabídka záporných převyšuje nabídku kladných projevů 21 :8 . 

Při sumarizaci výsledků zápisů vidíme, že některé děti se v adaptačním období projevují 

nejčastěji tím, že se zapojují do činností, spolupracují s dětmi a jsou veselé. Jiné děti ale jen 

pozorují ostatní vrstevníky, pláčí při odloučení od rodičů a uchylují se do ústraní. 

1 1 . 5 . 1 Shrnutí výsledků 

Celkem 45 chlapců a 38 dívek ve věku od 2,5 do 5,11 ( rok/ měsíc) bylo 

pozorováno učitelkami mateřských škol v Sokolově po dobu 30 dnů od jejich prvního 

nástupu do mateřské školy. Všechny děti byly pozorovány celkem 2 590 dnů. V tomto 

období zameškaly z důvodu nemoci celkem 355 dnů, tj. 21%, a nepřítomny z rodinných 

důvodů byly celkem 155 dnů, tj. 6%. 

Z celkového počtu 83 dětí se ve sledované době šesti týdnů neadaptovalo 14 dětí, tj. 

17%. Z toho 12 dětí neznalo před vlastním nástupem prostředí mateřské školy ani se 

nezúčastnilo adaptačního programu a 2 děti znaly prostředí mateřské školy, ale nezúčastnily 

se adaptačního programu. 

V souboru „A" proběhla adaptace v průměru za 13 dní a adaptovaly se všechny 

zařazené děti. V souboru „B" proběhla adaptace v průměru za 15 dní a 2 děti adaptaci 

v pozorovaném období nezvládly. V souboru „C" proběhla adaptace v průměru za 19 dní a 

neadaptovalo se 12 dětí. V souboru „A" a „B" se chlapci adaptovali o 2 - 3 dny dříve než 

dívky. V souboru „C" je situace jiná. Zde se adaptovaly dívky dříve než chlapci a to o 7 

dnů. 
Mezi dětmi, které se zúčastnily adaptačního programu, a dětmi, které vůbec neznaly 

prostředí mateřské školy, je průměrný rozdíl v adaptaci 6 dní. Z tabulek č. 57 až č. 59 je 

patrné, že mezi jednotlivými dětmi je velký časový rozdíl v adaptaci na nové prostředí a to 

ve všech sledovaných souborech dětí. V souboru „A", „B" i „C" jsou děti, které se 



adaptovaly bez nejmenších obtíží, ale také děti, kterým to trvalo celých 30 dní, nebo se 

v uvedeném období vůbec neadaptovaly. 

Při posuzování kladných a záporných projevů dětí v adaptační fázi je viditelný 

rozdíl. Některé děti jsou již od prvního dne veselé, spolupracují s ostatními a zapojují se do 

činností a jiné děti pláčí při odloučení od rodičů, uchylují se do ústraní a pozorují děti. 

Závěrem lze říci, že účast dětí v různých adaptačních programech pozitivně 

ovlivňuje kladný průběh adaptace dítěte na prostředí mateřské školy, ale ne v takové míře, 

jak jsem očekávala. Každé dítě má jiné předpoklady pro zvládnutí adaptace, které jsou 

ovlivněny nejen dědičnými předpoklady, ale také temperamentem dítěte, stupněm rozvoje 

sociálních dovedností, výchovou v rodině a záleží také na tom, zda je dítě svým založením 

extrovert nebo introvert. Jsou děti, které si na nové prostředí, nejen mateřské školy, zvykají 

bez obtíží a děti, který každá změna přináší problémy. 

12. Komparace výsledků 

1/ Negativní vzpomínky na mateřskou školu zůstávají natrvalo v paměti žáků, 

studentů a dospělých. 

Hypotéza se potvrdila. Vzpomínky na mateřskou školu zůstávají natrvalo v paměti 

žáků, studentů a dospělých. Celkově převládá počet kladných vzpomínek nad zápornými. 

Důvodem může být to, že nabídka kladných zážitků převládá nad nabídkou záporných 

zážitků 12:7. 
Nejvíc kladných vzpomínek je na kamarády, hry, pobyt venku a u dospělých na 

učitelku. U záporných vzpomínek se na první tři místa dostává nucení do jídla, odpolední 

odpočinek a tresty. 

Na otázku, co respondentům pomohlo zvyknout si na mateřskou školu, se nejčastěji 

objevil kamarád a znalost prostředí mateřské školy. Je zajímavé, že všechny věkové 

skupiny dotazovaných si na tuto skutečnost vzpomněly. Výsledky dokládají, že znalost 



prostředí a navázané kamarádské vztahy se podílejí na zlepšení podmínek pro adaptaci 

dítěte na prostředí mateřské školy. 

2/ Rodiče účastí v adaptačním programu získávají k mateřské škole důvěru a většina 

rodičů přihlásí své dítě do této mateřské školy. 

Hypotéza, že rodiče získávají účastí v adaptačním programu důvěru k mateřské 

škole, se potvrdila. V posledních třech letech je účast dětí, které se zúčastnily adaptačního 

programu konkrétní mateřské školy, u zápisů do stejné mateřské školy v průměru 86%. 

3/ Rodiče nemají jasnou představu o tom, co znamená adaptační program v praxi 

mateřské školy. Mateřskou školu si vybírají zejména podle místa bydliště. 

Rodiče dětí mají zájem navštěvovat se svým dítětem mateřskou školu dříve, než do ní 

dítě nastoupí. 

Třetí hypotéza, že rodiče nemají jasnou představu o tom, co znamená adaptační 

program, se nepotvrdila u rodičů, jejichž děti již do mateřské školy chodí, protože 64% 

rodičů má jasnou představu o tom, co adaptační program v souvislosti s mateřskou školou 

znamená. Hypotéza se však potvrdila u rodičů, kteří o mateřské škole pro své dítě teprve 

uvažují. 70% těchto rodičů nedokázalo charakterizovat adaptační program v souvislosti 

s mateřskou školou. 

Obě skupiny rodičů, kteří vyplňovali dotazníky č. 1 a č. II, si mateřskou školu pro 

své dítě vybíralo nebo bude vybírat, zejména podle místa bydliště, což potvrzuje část 

hypotézy, že rodiče si vybírají mateřskou školu podle bydliště. 

69% rodičů navštěvovalo a 90% rodičů má zájem navštěvovat mateřskou školu se 

svým dítětem před jeho vlastním nástupem. Tím se potvrdila třetí část hypotézy, že rodiče 

mají zájem navštěvovat se svým dítětem mateřskou školu 

4/ Adaptační programy mateřských škol v Sokolově se týkají zejména začátku 

školního roku. Mateřské školy nepřipravují adaptační programy s předstihem před 

vlastním nástupem dítěte do mateřské školy a pedagogické pracovnice nemají 



zkušenosti s uváděním adaptačních programů do praxe. Učitelky a ředitelky 

zjednodušují adaptační program na citlivý přístup k dítěti na začátku školního roku. 

Tři mateřské školy v Sokolově nemají zpracovaný žádný adaptační program. Čtyři 

mateřské školy mají adaptační program zpracovaný. Zpracované programy jsou zaměřené 

na I týden, 1 měsíc a 1 rok před nástupem dítěte do mateřské školy. Jeden program je 

součástí docházky dítěte do mateřské školy. Za rozporuplný považuji adaptační program 

zaměřený najeden měsíc před nástupem dítěte do mateřské školy, protože většina nových 

dětí nastupuje do mateřské školy začátkem září každého roku a měsíční adaptační program 

by musel probíhat v měsíci srpnu, kdy jsou mateřské školy často uzavřeny, učitelky se u 

dětí střídají tak, jak čerpají dovolenou, a rodiče jsou se svými dětmi také na dovolené. 

Hypotéza se potvrdila částečně, protože adaptační programy ve třech mateřských školách se 

týkají doby před nástupem dítěte do předškolního zařízení. Ve většině mateřských škol 

v Sokolově je však namísto adaptačního programu věnována dětem pouze zvýšená 

pozornost na začátku školního roku. 58% učitelek si myslí, že vypracování adaptačního 

programu pro děti a jejich rodiče před nástupem dítěte do mateřské školy by bylo vhodné. 

Nezjišťovala jsem však, jak si představují určitý adaptační program v praxi a co jsou 

ochotny pro to udělat. 

Zajímavé by bylo analyzovat adaptační programy jednotlivých mateřských škol a 

porovnávat výsledky průběhu adaptace u dětí, které se těchto programů zúčastnily a poté 

nastoupily do mateřské školy. 

5/ Účast dětí v adaptačním programu ovlivňuje kladný průběh adaptace dítěte na 

mateřskou školu. 

Hypotéza se potvrdila, protože z dětí, které se zúčastnily adaptačního programu, se 

v časovém úseku šesti týdnů adaptovaly všechny dětí. Oba soubory dětí ,,B" a „C", které se 

adaptačního programu nezúčastnily, vykazují určité procento dětí, které v době pozorování 

nestačily adaptovat. U souboru dětí „A", je to 9% a u souboru dětí „B" dokonce 35%. 

Průměrný časový rozdíl v adaptaci mezi dětmi, které se zúčastnily různých typů 

adaptačních programů, a dětmi, které prostředí mateřské školy na počátku docházky 



neznaly vůbec, je šest dní. Z dětí, které prostředí mateřské školy neznaly vůbec, se však 

v šestitýdenním období nestačilo adaptovat 35% dětí. To je celkem velký rozdíl oproti 

dětem, které se zúčastnily adaptačního programu, protože ty se v pozorovaném období 

adaptovaly všechny. 

12. Diskuze 
Z výsledků výzkumu vyplynuly další náměty pro možná praktická šetření, protože 

si nelze neklást otázky typu: Probíhá adaptace odlišně u dětí z malotřídek a u dětí z velkých 

mateřských škol? Adaptují se rychleji děti na začátku školního roku nebo v průběhu 

školního roku, kdy nastupují většinou individuálně? Jak ovlivňují délku adaptace dítěte na 

mateřskou školu podmínky konkrétní mateřské školy? Hraje roli při adaptaci dítěte na 

mateřskou školu například přístup rodičů k učitelkám a ke škole vůbec? Jak důležitá je při 

adaptaci osobnost učitelky? 

Dalším námět k šetření vidím v podrobnějším nahlédnutí do adaptačních programů 

mateřských škol. Jaké druhy adaptačních programů jsou uváděny do praxe? Jaká je jejich 

struktura, náplň? Jaké jsou zkušenosti ředitelek s uváděním adaptačních programů do 

praxe? 

Již mimo rámec diplomové práce jsem začala prošetřovat, jestli dochází ke změnám 

v chování dítěte v rodině po jeho nástupu do mateřské školy, a od rodičů zjišťuji zajímavé 

údaje. Děti, které se zdají být v mateřské škole již adaptované, mohou vykazovat výrazné 

negativní změny svého chování v rodině. A naopak, děti, které doma o mateřské škole 

nadšeně vypráví, jsou mezi svými vrstevníky nejistí, do činností se nezapojují a dění kolem 

sebe jen pozorují. A jsou zde další možné výzkumné otázky: Jak se projevuje dítě v rodině 

v průběhu adaptační fáze? Dochází v adaptačním období u dětí k rozdílnému chování doma 

a v mateřské škole? 
Při zpracování diplomové práce Problematika adaptace dítěte na mateřskou školu 

jsem si uvědomila, jak široké je to téma, z kolika úhlů lze na adaptaci dítěte pohlížet a jak 

dalece je to oblast nepopsaná, nezkoumaná. Tuto zkušenost považuji z profesního hlediska 



za velmi cennou, protože stojí za to se dále adaptací dítěte na prostředí mateřské školy 

zabývat. 

13. Závěr 
Výzkumným šetřením se mi podařilo vyhodnotit charakter vzpomínek dětí, studentů 

a dospělých respondentů na mateřskou školu. Dokázala jsem zjistit, jak vnímají mateřskou 

školu rodiče dětí, které již do mateřské školy chodí, i rodiče, kteří o mateřské škole pro své 

dítě teprve uvažují. Zmapovala jsem názory ředitelek a učitelek související s adaptací dítěte 

na mateřskou školu, a v neposlední řadě se mi podařilo nahlédnout do procesu šestitýdenní 

adaptační fáze, která probíhá u nových dětí, které nastoupí do mateřské školy. 

Cíle, stanovené pro vypracování diplomové práce, jsem splnila. Potvrdil se zájem 

rodičů o návštěvy v mateřské škole a také o účast v adaptačních programech. I když rodiče 

umístí své dítě nejčastěji do mateřské školy blízko bydliště, dají také na to, jaké zkušenosti 

s tou kterou mateřskou školou mají ostatní rodiče. 

Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s dětmi, je úsek 

života, jenž má zvláštní význam pro jeho celkový rozvoj. Jde o nové prostředí, které se 

velmi liší od důvěrně známého domova. Adaptace dítěte je do určité míry ovlivněna také 

tím, zda současně s nástupem dítěte do mateřské školy nedochází k nějakým jiným změnám 

v rodině, jako je např. rozvod rodičů, stěhování, narození sourozence, dlouhodobá nemoc 

dítěte. 

Na prostředí mateřské školy se dříve nebo později adaptují všechny děti. Ty, které 

se zúčastnily adaptačního programu, i ty, které mateřskou školu uviděly poprvé při 

vlastním nástupu. Přesto se mezi těmito skupinami dětí projevil v pozorovaném období 

velký rozdíl. 

Všechny děti, které byly zařazeny do adaptačního programu, si zvykly na mateřskou školu 

do šesti týdnů. Z celkového počtu dětí, které s prostředím mateřské školy seznámeny 

nebyly, se do šesti týdnů neadaptovalo 35%. Myslím si, že každý den, o který se doba 

adaptace zkrátí, je pozitivní nejen pro dítě, ale také pro celkové klima rodiny. 



Závěrem lze říci, že postoj rodičů, ředitelek a učitelek před vlastním nástupem dítěte 

do mateřské školy i v době docházky dítěte do mateřské školy je pro další život dítěte 

důležitý. Zážitky dítěte z předškolního období zůstávají natrvalo v jeho paměti. 

Lze se domnívat, že právě zkušenosti z této fáze vývoje se mohou později projevit také při 

adaptaci na základní školu. Mateřské školy by proto měly nabídnout rodičům spolupráci a 

umožnit jim vstoupit do mateřské školy se svými dětmi dříve, než do ní dítě nastoupí. 

Všichni dospělí si určitě pamatují na nějakou situaci ze svého života, kdy nastupovali do 

nového kolektivu, ať už školního nebo pracovního, a zažívali pocity nejistoty, obav a někdy 

i strachu z neznámého prostředí, z neznámých lidí. 

Postupně jsem došla k názoru, že by bylo zajímavé provést také šetření v rodinách 

dětí, které nastoupily do mateřské školy a pokusit se popsat, k jakým změnám v chování 

dětí dochází po jejich nástupu do mateřské školy. Také zjištění rozdílů v průběhu adaptace 

u dětí z malotřídek a z velkých měst, dětí, které nastoupily na začátku školního roku s 

dětmi, které jsou většinou individuálně zařazovány do mateřské školy v průběhu školního 

roku, by bylo zajímavé. 

Myslím si, že rodiče by měli se svými dětmi častěji chodit mezi ostatní děti a 

využívat nabídky mateřských center a mateřských škol. Zkušenosti ze styku s vrstevníky 

děti zúročí při každém vstupu do skupiny jiných dětí. Právě jedinečnost každého dítěte má 

vliv na to, že vždy jsme na začátku cesty. Zda bude tato cesta trnitá a plná překážek nebo 

přímá a bezproblémová, to záleží na všech pečujících osobách v okolí dítěte. Snažme se 

proto všichni a všemi silami o prožití radostného dětství svých, a nám svěřených dětí. 

Vždyť už Jean Jacques Rousseau říkal, že: „Výchova dětí je činnost, při které musíme 

obětovat čas, abychom ho získali." 
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Prílohy 

Dotazník pro žáky, studenty a dospělé respondenty 

Vážení rodiče, studenti, žáci, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku 
Zpracování údajů, které mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce v níž se zabývám 
problematikou adaptace dítěte na mateřskou školu. ' 
Prohlašuji, že údajů nebude zneužito, nebudou nikomu nepovolanému předány a budou využitv 
čistě k výzkumným účelům. y 

Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

Věk: 
Pohlaví: ženské mužské 

1. Do mateřské školy jsem chodil-la rád-ráda. 
ano ne 

2. Kladné vzpomínky: 
• na paní učitelku 
• na kamarády 
• odpolední odpočinek 
• hry 
• pobyt venku 
• kroužky 
• cvičení 
• jídlo 
• první lásky 
• výlety 
• karnevaly a jiné akce školy 
• jiné kladné vzpomínky, jaké: 

3. Záporné vzpomínky: 
• na paní učitelku 
• na kuchařku 
• nucení do jídla 
• odpolední odpočinek 
• na starší děti 
• na tresty 
• jiné záporné vzpomínky, jaké 

4. Zvyknout si na mateřskou školu mi pomohl, pomohla: 
• moje vlastní hračka 
• kamarád - kamarádka 
• znalost prostředí mateřské školy 
• něco jiného, co nebo kdo: 



Dotazník pro ředitelky mateřských škol 

Vážená paní ředitelko, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku Zpracování 
údajů, které mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce, v níž se zabývám problematikou 
adaptace dítěte na mateřskou školu. 
Prohlašuji, že údajů nebude zneužito, nebudou nikomu nepovolanému předány a budou vvužitv 
čistě k výzkumným účelům. y y 

Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

1. Máte ve své mateřské škole zpracovaný adaptační program pro nově nastupující 
děti? 1 

ano ne 

Pokud ano: a/ Je zaměřen na dobu před nástupem dítěte do mateřské školy za účasti 
rodičů v časovém úseku týdnů měsíců 

b/ Je součástí docházky dítěte do mateřské školy 

2. Myslíte si, že postupnou adaptací se zmírňují obtíže při odloučení dítěte od 
rodičů? 

ano ne 

3. Domníváte se, že dítě je třeba na vstup do mateřské školy předem připravit? 

Pokud ano, tak co pro to může mateřská škola udělat? 

4. Mají rodiče zájem navštěvovat s dítětem mateřskou školu dříve, než do ní 
nastoupí? 

ano ne n e v í m 

5. Myslíte si, že rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě přihlížejí k tomu, zda 
má 

zpracovaný adaptační program? 

Ano ne nevím 



Dotazník pro učitelky mateřských škol 

Vážená paní učitelko, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku Zpracování údaiů 
které mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce, v níž se zabývám problematikou ' 
adaptace dítěte na mateřskou školu. 
Prohlašuji, že údajů nebude zneužito, nebudou nikomu nepovolanému předány a budou využitv 
čisté k výzkumným účelům 

Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

1. Myslíte si, že vypracování adaptačního programu, pro děti a jejich rodiče před 
nástupem dítěte do mateřské školy, by bylo vhodné? 

ano ne n e v í m 

Pokud ano: a/ Měl by být zaměřen na dobu před nástupem dítěte do ma t e ř ské školy za 
účasti rodičů v časovém úseku týdnů měsíců 

b/ Měl by být součástí docházky dítěte do mateřské školy 

2. Myslíte si, že nástup dětí do již známého prostředí je pro děti samé, ale i pro jejich 
rodiče a učitelky usnadněn? 

ano n e nevím 

3. Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské školy? 

ano n e nevím 

Pokud ano, tak co pro to může mateřská škola udělat? 

4. Myslíte si, že by se rodiče ochotně zapojili do určitého adaptačního programu pro 
jejich déti? 

ano n e nevím 

5. Myslíte si, že rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě přihlížejí k tomu, zda 
má příslušná škola zpracovaný adaptační program? 

ano 
n e nevím 



Dotazník č. I pro rodiče dětí, které docházejí do mateřské školy 

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Zpracování údajů, které 
mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce, v níž se zabývám problematikou adaptace 
dítěte na mateřskou školu. 
Prohlašuji, že údajů nebude zneužito, nebudou nikomu nepovolanému předány a budou využity 
čistě k výzkumným účelům. 

Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

Věk rodičů: matka otec 
Vzdělání: matka o t e c 

Počet dětí v rodině: 

1. Co si představujete pod pojmem adaptační program pro děti předškolního věku 
v souvislosti s mateřskou školou? 

2. Myslíte si, že když dítě bude znát prostředí mateřské školy z předchozích návštěv, zmírní 
se tím problémy, ke kterým může docházet při vlastním nástupu dítěte do mateřské školy? 

ano ne nevím 

3. Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské školy? 

ano ne nevím 

Pokud ano, tak v jaké oblasti jste připravovali své dítě na vstup do mateřské školy? 

4. Navštěvovali jste se svým dítětem mateřskou školu ještě dříve, než do ní nastoupilo? 

ano ne 

5. Myslíte si, že děti se lépe adaptují na prostředí mateřské školy: 

• Ve věkově smíšených třídách 
• Ve věkové stejnorodých třídách 

6. Co ovlivnilo výběr mateřské školy pro vaše dítě? 
umístění mateřské školy blízko bydliště 
zkušenosti jiných rodičů 
prezentace školy na veřejnosti 
adaptační program před nástupem dítěte do MS 
adaptační program, který je součástí docházky dítěte do MŠ 
jiná možnost: 

7. Vyhledáváte se svým dítětem kolektiv jiných dětí? 

pravidelně o b č a s n i k dy 



Příloha č. 5 
Dotazník č. II pro rodiče, kteří o mateřské škole pro své dítě teprve uvažují 

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Zpracování údajů, které 
mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce, v níž se zabývám problematikou adaptace 
dítěte na mateřskou školu. 
Prohlašuji, že údajů nebude zneužito, nebudou nikomu nepovolanému předány a budou využity 
čistě k výzkumným účelům. 
Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

Věk rodičů: matka otec 

Vzdělání: matka otec 
Počet dětí v rodině: 

1. Co si představujete pod pojmem adaptační program pro děti předškolního věku, 
v souvislosti s mateřskou školou? 

2. Myslíte si, že když dítě bude znát prostředí mateřské školy z předchozích návštěv 
zmírní se tím problémy, ke kterým může docházet při vlastním nástupu dítěte do 
mateřské školy? 

ano ne nevím 
3. Domníváte se, že je nutná určitá příprava dítěte na jeho vstup do mateřské školy? 

ano ne nevím 

Pokud ano, tak jak připravujete své dítě na vstup do mateřské školy: 

4. Chodili byste si se svým dítětem do mateřské školy hrát, pokud by to nabízela 
ještě před pravidelnou docházkou dítěte do MŠ? 

ano ne 

5. Myslíte si, že děti se lépe adaptují na prostředí mateřské školy: 

• Ve věkově smíšených třídách 
• Ve věkově stejnorodých třídách 

6. Co bude rozhodovat při výběru mateřské školy pro vaše dítě? 
• umístění mateřské školy blízko bydliště 
• zkušenosti jiných rodičů 
• prezentace školy na veřejnosti 
• jiná možnost: 

7. Vyhledáváte se svým dítětem kolektiv jiných děti? 
pravidelné občas nikdy 



ZÁPIS Z POZOROVÁNÍ DĚTÍ V ADAPTAČNÍ FÁZI 
Vážené paní učitelky, obracím se na Vás s prosbou o zápis projevů dítěte, které nastoupilo poprvé do 

mateřské školy. Průběh změn zapisujte po dobu šesti týdnů. Z nabídky vyberte vždy 1 - 3 klíčová slova, která 
charakterizují každý den. Zaznamenejte každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Uveďte důvod 
nepřítomnosti. 
Zpracování údajů, které mi poskytnete, se stane součástí mé diplomové práce, v níž se zabývám 
problematikou adaptace dítěte na mateřskou školu. 
Jmenuji se Hana Maroušková a předem děkuji za vaši ochotu. 

- pláče jen při vlastním odloučení od rodičů; nechce se od známého dospělého odloučit; pláče často; 
pláče při režimových změnách; pláče při změně učitelky; je smutné; vzdoruje; vzteká se; je agresivní; 
má strach; uchyluje se do ústraní; odmítá činnosti; projevují se u něho změny nálad; odmítá jíst; 
odmítá se vyměšovat; odmítá komunikaci s učitelkou; pozoruje děti; nehraje si; odmítá komunikaci 
s dětmi; je pasivní; ubližuje dětem; všude následuje učitelku 
- je veselé, bez problémů navazuje kontakt s dětmi; komunikuje s učitelkou; zapojuje se do činností; je 
aktivní; spolupracuje s dětmi; spolupracuje s učitelkou; je spokojené 

jméno dítěte v ě k (rok/měsíce) 
(př. Lenka Z.) 

1. den 
2. den 
3. den. 
4. den. 
5. den. 

6. den.. 
7. den.. 
8. den. 
9. den.. 
10. den 

11. den 
12. den 
13. den. 
14. den. 
15. den 

16. den 
17. den 
18. den 
19. den 
20. den 

21. den 
22. den 
23. den. 
24 den 
25. den 

26. den. 
27. den. 
28 den. 
29. den. 
30. den 


