Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy
se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být
způsobilé plnit požadavky (především osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku),
které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem.

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘI NÁSTUPU DO MŠ VE 3. LETECH
(pro úspěšnou adaptaci jsou důležité dovednosti a základní návyky dítěte)
Mělo by mít nastavený spací a stravovací režim, zjednoduší mu to ranní vstávání, přizpůsobí se
době svačiny a oběda, či odpočinku po obědě;
dodržovat zásady hygieny, používat WC - včas si dojít, utírat si zadeček, pleny a nočník jsou
nepřípustné, umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek;
umět se vysmrkat, správně používat kapesník;
jíst samostatně lžící nebo příborem a pít z hrnečku, vydržet sedět při jídle u stolku;
alespoň částečně se umět obléknout a obout, (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě
by se mělo snažit)
poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
požádat o pomoc a poděkovat
pozdravit a rozloučit se
umět poznávat a pojmenovat věci, aktivity
zvládat chůzi po schodech
Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do MŠ je spousta času. Je zbytečné se dopředu trápit tím, co
dítě ještě neumí. Oblékání, obouvání či zbavení se plen se lépe trénuje na jaře a v létě. Rozhodně z toho
dítě nebude zkoušené při zápise, tak zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujete to, co je
třeba.

Co budete do MŠ potřebovat:
bačkory (pantofle nejsou vhodné)
náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko
oblečení do třídy
oblečení na pobyt venku (také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
pláštěnka
v zimě rukavice přidělané na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)
pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů)
nezapomeňte vše podepsat

