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A D A P T A Č N Í     P R O G R A M  

v daném školním roce  

 

ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ADAPTACE,  

viz – Vyhláška 35/1992 Sb.,  

slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se novým podmínkám v prostředí 

předškolního zařízení.  

 

Tento adaptační plán je vypracován pro Mateřskou školu v městyse Lomnice. Adaptace 

přijatého dítěte začíná vždy od prvního dne nástupu (obvykle od 1. 9. daného školního 

roku) po přijetí do předškolního zařízení.  

 

Poznámka:  

Z bezpečnostních, hygienických a organizačních podmínek nelze adaptaci započít v jiném 

období než příslušného školního roku, kdy bylo k předškolnímu vzdělávání (edukaci) dítě 

přijato nebo obvykle 3 měsíce od data a rozhodnutí řádného přijetí dítěte do MŠ (a to i 

v průběhu školního roku. 

 

 

Poprvé v MŠ – adaptační program: 
 

Vstup dítěte do MŠ patří k významným událostem. Každé dítě snáší první odloučení od 

svých nejbližších různě - pro tento případ je vytvořen adaptační program: 

 

Adaptační program má dvě fáze:   

                                                           A/ základní 

 B/ doplňkovou 
 

 

Ad.: A / základní 
 

1. týden: 

 děti mohou navštěvovat MŠ po dobu jedné – dvou hodin   

 

2. týden:  

 je možné prodloužit pobyt dítěte v MŠ a odcházet po obědě   

 

3. týden: 

 pokud se již dítě adaptovalo na nové prostředí, je možné vyzkoušet polodenní  

i celodenní pobyt v MŠ   

 

 

Ad.: B / doplňkovou 
 

 Pokud přetrvávají obtíže a dítě je plačtivé, nedokáže se odloučit i po předem 

zmíněných třech týdnech, je podle názoru psychologů dobré vyčkat 1 – 2 měsíce a 

vyzkoušet adaptaci dítěte znovu. 
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 Pokud u dítěte přetrvávají i jiné obtíže, které se nepodaří společně se zákonnými 

zástupci a odborníky zvládnout, je dobré, aby dítě zůstalo v rodinném prostředí a 

postupně se na MŠ připravilo (např. nezvládnutá sebe-obsluha, samostatnost 

apod.) 

 

 Nebo u těchto případů za pomoci rodičů a odborníků vytvořit individuální 

adaptační program pro konkrétní dítě. 

 

 Pokud nedojde k adaptaci dítě do 3 měsíců od prvního dne nástupu do MŠ. 

Doporučujeme rodičům, aby dítě z MŠ odhlásilo. 

 

 
Poznámka: 

S adaptačním plánem jsou podrobně seznamováni zákonní zástupci na schůzce rodičů 

před zahájením daného školního roku nebo na jeho počátku. 

 

 
Poznámka: 

Vzhledem k podmínkám a změnám daného školního roku, může dojít v adaptačním programu k aktualizaci.  

 

 

 


