
ADAPTAČNÍ PROGRAM  
DĚTSKÉ SKUPINY MĚSTA KROMĚŘÍŽE 

 

 

Vážení rodiče, 

 

prostřednictvím našeho adaptačního plánu pomáháme dětem lépe zvládnout přechod z rodinného prostředí do 

dětské skupiny (DS).  Toto adaptační období může trvat různě dlouho a je závislé na věku a psychickém vývoji 

dítěte. 

 

Věříme, že našim společným cílem je, aby dítě bylo v dětské skupině spokojené, cítilo se bezpečně a 

rozvíjelo své schopnosti a dovednosti.  

 

Co vše musí dítě po nástupu zvládnout: 

- zvyká si na odloučení od rodičů 

- přestává být středem zájmu jako v rodině 

- seznamuje se s novým prostředím a jiným rytmem dne 

- učí se respektovat nová pravidla 

- poznává nový styl výchovy, objevuje nové chutě jídel 

- navazuje vztah s pečujícími osobami a ostatními dětmi 

- zaujímá určitou sociální pozici a roli ve skupině 

- učí se samostatnosti 

 

Čím si dítě v adaptačním období prochází: 

• období orientace – v prvním týdnu se dítě drží zpravidla v ústraní a zpovzdálí sleduje dění ve třídě, 

systém rozložení hraček a tzv. vstřebává všechny informace. Po prvotním nadšení (obvykle po pár 

dnech) přichází slzičky, které jsou spojeny s uvědoměním dítěte, že docházka do DS je pravidelná 

• období sebeprosazování – po seznámení s novým prostředí začíná být společensky aktivní a snaží se 

upoutat pozornost a prosadit ve skupině. Doma se mohou děti projevovat náladově, nevyrovnaně, je 

potřeba jim dát pocit bezpečí a jistoty 

• období zvláštních opatření – pro toto období je typické rozdělení rolí a pozic ve skupině, nové děti 

navazující kontakty s oblíbenými dětmi, soustřeďují se na jednotlivce. Doma mohou působit unaveně, 

vyčerpaně a duchem nepřítomně 

• období ukončení adaptace – přichází zhruba po jednom měsíci, kdy dítě si osvojilo určitou roli a 

přijalo pozici ve skupině. Ztotožnilo se s hodnotami a pravidly.  

 

Adaptační plán  
aneb jak na co nejrychlejší a nejhladší adaptaci 

 

Před nástupem (rady pro rodiče): 
 

Povídejte si s dítětem o tom, jak to ve skupince chodí a co jej čeká 

Představu o skupince můžete dítěti přiblížit vhodnou formou, např. obrázkovou knížkou nebo procházkou 

k budově nebo zahradě DS. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu, ale ujistěte 

ho, že mu věříte, a že vše určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do dětské skupiny 



rádo, musí mít k docházce kladný vztah. Z toho důvodu nikdy docházkou či spánkem v dětské skupině dítěti 

nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest).  

Neplánujte příliš mnoho změn současně 

Pokud plánujete nástup dítěte do skupiny, neplánujte příliš mnoho změn současně (odbourávání plen či 

dudlíku). Nástup do zaměstnání by se neměl krýt s nástupem rodiče do pracovního procesu. V prvních dnech 

zůstává dítě v dětské skupině pouze dopoledne, přespávat začíná zpravidla až po několika týdnech, tedy tehdy, 

je-li plně zadaptované.  

Zvykejte dítě na odloučení 

Například při odchodu do práce, láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. 

Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout.  

Veďte dítě k samostatnosti  

U starších dětí zvláště při osobní hygieně (mytí rukou, použití mýdla, ručníku), použití WC (nasedání na 

toaletu nebo nočník). Zapojujte dítě do převlékání a vyzouvání bot, ideálně hravou formou. Neméně důležité 

jsou zásady stolování (sezení při jídle, použití lžíce, pití z hrníčku) i uklízení pomůcek či hraček. 

Věnujte podobný čas i sobě 
 

I Vy, rodiče, se potřebujete na tuto změnu dostatečně připravit a své rozhodnutí vnímat jako správné. Děti 

dokáží velmi citlivě rozpoznat strach u rodičů. K rychlejší a pohodové adaptaci přispějete tím, že se sami 

zbavíte případné vlastní úzkosti a budete důvěřovat pečujícím osobám. 

 

 

Nástup dítěte do dětské skupiny aneb jak to u nás probíhá: 
 

Úvodní schůzka s rodiči 
Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se týká informací o provozu DS a předání dokumentů potřebných 

k nástupu. Při této příležitosti mohou být děti přítomny v DS a Vy i děti se seznámíte s prostředím. Tato 

schůzka s rodiči bývá zpravidla dopoledne mezi 10-11 hodinou. 

 

Individuální plán adaptace 
Předpokladem pro dobrý průběh adaptace je komunikace. Velmi důležité je mít dostatek informací o dítěti již 

před jeho nástupem. Pečujícím osobám pomáhá vědět, co dítě baví, v čem je šikovné, popř. čeho se bojí. 

K tomu účelu slouží konzultace s vámi rodiči a „Vstupní dotazník dítěte“. Na základě dotazníku, Vašich přání 

a možnostech DS společně dohodneme postup adaptace vašeho dítěte do DS s ohledem na jeho věk a 

individuální potřeby.  

 

První den  
Najděte dítěti v šatně jeho značku a ukažte mu skříňku (dle věku dítěte). První den tráví dítě v DS pouze po 

omezenou dobu (např. jen pár hodin). Seznamuje se s tetami, ostatními dětmi a prostředím. 

 

Přítomnost rodičů ve třídě 
Pokud je to ve Vašem zájmu, ale také v zájmu dítěte, máte možnost strávit určitý čas s dítětem přímo ve třídě. 

Přesný den a čas je důležité naplánovat s pečujícími osobami. K těmto účelům je vymezena doba v čase 

příchodu dětí (tedy nejpozději do 8.30 hod.).  

 

 



Předání dítěte pečující osobě (tetě) 
Ranní loučení zbytečně neprodlužujte. Prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte. Pokud dítě pláče, 

buďte přívětiví, ale rozhodní. Můžete si udělat vlastní krátký loučící rituál. Není vhodné odcházet narychlo a 

tajně, dítě může mít pocit, že jste jej zradili a opustili. Není vhodné slibovat za pobyt v DS odměnu (sladkosti, 

novou hračku aj.). Motivací dítěte by měli být kamarádi, laskavé pečující osoby nebo zajímavě strávený den.  

 

Individuální přístup  
V průběhu adaptačního období věnují pečující osoby nově příchozím dětem zvýšenou individuální péči a 

pozornost. Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance a vcítění se do situace dítěte, je základem pro získání 

důvěry a zmírnění jeho obav z nového prostředí bez přítomnosti rodičů.  

 

Vyzvedávání dětí 
Při vyzvedávání dítěte předávají pečující osoby všechny důležité informace o průběhu dne i o adaptaci. Může 

se stát, že dítě reaguje pláčem, což je naprosto přirozené. Není potřeba jej litovat. Spíše si povídejte o tom, co 

zažilo v DS, s čím si hrálo atd. Doporučujeme dodržovat sliby, které jste dali dítěti, např. přijdu po obědě, 

přijdu, jak se vyspíš. Pro dítě je důležité pochopit, že pobyt v DS je časově omezený a rodič si jej po určité 

době vyzvedne. 

 

Konzultace 
Adaptační období je náročné nejen pro děti, ale i pro Vás – rodiče. Můžete přicházet do DS s jistou mírou 

obav a Vaše nejistota se odrazí i na chování a nejistotě dítěte. Čím dříve tedy své obavy zpracujete, tím více 

usnadníte dítěti adaptaci. Pro neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv dotazů nebo obav. Stačí zavolat 

do DS (573 330 146) nebo napsat email (detskaskupina.km@seznam.cz), rádi se s Vámi sejdeme a probereme, 

co Vás trápí. Stejně tak se můžeme ozvat my Vám, kdybychom se potřebovali poradit.  

 

 

Co dále zajišťujeme, pro co nejhladší adaptaci v naší dětské skupině: 

• prostor třídy je přehledně rozčleněn  

• hračky, hry a pomůcky jsou pro děti dosažitelné 

• u dětí od 1,5 do 3 let je denní režim stálý a neměnný, u nejmladších se může lišit dle biorytmu a 

jejich potřeb 

• změna činností (umytí rukou před svačinou, úklid hraček před odchodem ven atd.) je provázena 

vždy stejnou básničkou nebo říkankou  

• smysluplné uložení hraček, pomůcek – nižší skříňky pro děti od 1-2 let, pro děti od 2-3 let jsou 

hračky uloženy ve vyšších policích 

• obrázky na skříních a krabicích usnadňují orientaci ve třídě a úklid hraček 

• možnost přibalit si plyšovou hračku, oblíbenou bavlněnou dečku přinesenou z domova. To navodí 

dítěti pocit bezpečí, zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí (jiné hračky 

z důvodu bezpečnosti, ztráty či poškození prosím do DS nenoste) 

• aktivity jsou založeny na dobrovolnosti, děti do nich nenutíme 

 

 

 

Dětská skupina představuje první krok k osamostatnění Vašeho dítěte. Dítě se učí 

sociálním dovednostem, které uplatní v každém kolektivu. Díky těmto dovednostem je 

schopno spolupracovat i soupeřit, uhájit si své místo i uznávat jinou autoritu.  
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