
Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy aneb Jak usnadnit 
dítěti vstup do mateřské školy? 

 
 

 Znát své jméno, zastavit na zavolání 

 Samo si svléknout, obléknout části oděvu 

 Umět si nazout, zout bačkory, boty 

 Uložit si věci na své místo 

 Používat kapesník, vysmrkat se 

 Držet lžíci, umět se najíst, při jídle sedět u stolu 

 Odnést, přinést si tácek, hrníček, talíř 

 Umět se napít z hrnečku 

 Samostatně použít toaletu, použít toaletní papír 

 Umět si umýt ruce mýdlem, opláchnout a utřít do ručníku 

 Chodit po schodech 

 Být připraveno na pobyt venku v rozmezí 1,5 hodiny (choďte s dítětem, nenoste ho a nevozte 
ho v kočárku) 

 Umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo 

 Umět sdělit své potřeby, přání 

 Umět poděkovat, poprosit 

 Zvládnout odloučení od rodičů 

 Správné držení kreslících potřeb (i tužky) 

 Zvládnout manipulaci s jednoduchým výtvarným materiálem (hra s modelínou, barvami a 
štětcem, hry s papírem – mačkání, lepení, trhání) 

 
 
 
Doporučujeme dítěti denně číst lidové pohádky a vyprávět si o jejich postavách (O červené 
Karkulce, O veliké řepě….) 
Je vhodné si s dítětem o mateřské škole vyprávět. Nikdy školou dítěti nevyhrožujte. Pokud má 
chodit rádo, musí mít kladný vztah ke škole a ne mít školu jako trest. 
Všechny tyto činnosti tříleté dítě hravě zvládne, to jenom Vás někdy zkouší. Buďte trpěliví při 
učení, slovně dítě povzbuzujte a veďte. Dopřejte mu dostatek času při učení k samostatnosti. 
Odměnou Vám bude zdravě sebevědomá osobnost, která snáze zvládne přechod z rodinného 
prostředí do dětského kolektivu.  
Maminko a tatínku, pokud dítě něco nezvládá, začněte s tím hned. Buďte při výchově jednotní 
v požadavcích. Paní učitelky od prvního vstupu dítěte do třídy hrou a vhodně volenými 
aktivitami připravují děti na bezproblémový vstup do základní školy. Není v jejich silách dělat 
za dítě to, co s Vaší trpělivostí zvládne samo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


