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Adaptačný program 

 

 
      Príchod detí do materskej školy je pre mnohé z nich záťažovou situáciou. Neznáme 
prostredie, nové zoskupenie detí a dospelých, nové požiadavky, zmena zaužívaného denného 
režimu i návykov, odlúčenie od rodičov, od obľúbených hračiek či iné ďalšie faktory môžu 
negatívne ovplyvňovať adaptáciu každého dieťaťa na pobyt v materskej škole.  Adaptácia detí so 
zdravotným znevýhodnením v Špeciálnej materskej škole  je práve ťažšia aj pre prítomnosť 
akéhokoľvek zdravotného znevýhodnenia, ktoré nemalou mierou pôsobí na zdarný rozvoj detí 
práve v ranom období ich vývoja. 

Podľa § 28 ods. 18 písm. a) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným 
zástupcom dieťaťa určí zaradenie dieťaťa do triedy a môže, ak sú znížené adaptačné schopnosti 
dieťaťa, určiť aj dĺžku adaptačného pobytu, ktorý je zameraný najmä na zvládnutie jeho 
postupnej socializácie v predškolskom zariadení.   

Adaptáciu na nové prostredie sa deťom snažia uľahčiť nielen triedne učiteľky, ale aj odborní 
zamestnanci Centra špeciálnopedagogického poradenstva,  pričom hlavný dôraz kladú na 
osobnosť každého jedného novoprijatého dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.  Adaptácia 
dieťaťa môže po zvážení všetkých okolností byť u dieťaťa postupná od jednej hodiny 
s následným zvyšovaním na viac hodín denne.  Ak je  to potrebné, rodič nielen dieťa do 
materskej školy privedie, ale môže sa zúčastňovať aj edukačného procesu. Prítomnosť rodiča 
v čase adaptácie dieťaťa na nové prostredie, požiadavky a podmienky osoží nielen dieťaťu, ktoré 
má väčší pocit bezpečia, ale aj učiteľkám, ktoré môžu pozorovať prejavy dieťaťa pri činnosti 
počas prítomnosti rodiča. Rodič môže poskytnúť učiteľkám informácie o dieťati, o jeho 
zaužívaných návykoch, potrebách, schopnostiach, či prejavoch správania v konkrétnych 
situáciách. Zároveň rodič získa väčšiu predstavu nielen o samotnom prostredí špeciálnej 
materskej školy, ale aj o zabezpečení komplexnej starostlivosti o svoje dieťa. 

Učiteľky Špeciálnej materskej školy v Bytči pomáhajú deťom a rodičom pri prekonaní úzkosti 
a obáv z odlúčenia ako aj  zvládnutia celkovej situácie súvisiacej s návštevou predškolského 
zariadenia prostredníctvom adaptačného programu, v ktorom: 

– vytvárajú pokojnú, pohodovú a príjemnú pracovnú atmosféru a pracovné podmienky, 

– dieťa prijímajú s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou, 

– pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom poskytujú dieťaťu a rodičom istotu 
a  uspokojenie pri vstupe a pobyte v materskej škole, 

– postupne dieťa oboznamujú s celým prostredím, v ktorom budú spoločne pracovať s ostatnými 
deťmi, 

– dieťa a rodičov oboznamujú s odbornými zamestnancami Centra špeciálnopedagogického 
poradenstva ako aj požiadavkami na vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja dieťaťa, 

- umožňujú dieťaťu vziať si  so sebou vlastnú obľúbenú hračku, 

- spoločne s rodičmi utvárajú adaptačný plán pobytu dieťaťa v materskej škole, 

- po dohode s rodičmi postupne predlžujú pobyt dieťaťa v materskej škole bez prítomnosti 
rodičov,  



- úprimným záujmom o dieťa  a profesionálnym konaním sa snažia získať dôveru nielen dieťaťa 
ale aj jeho rodičov. 

 

Adaptačný pobyt dieťaťa počas prvého týždňa ako dieťa začne navštevovať špeciálnu materskú 
školu je postupný od jednej hodiny, t.j. dieťa nastupuje do materskej školy od 8,00 hod. do 9,00 
hod. 

Ďalšie dni v nasledujúcom týždni sa adaptačný pobyt predlžuje o jednu hodinu, t.j. dieťa 
nastupuje do materskej školy od 8,00 hod. do 10,00 hod., kedy je už prítomné aj počas edukačnej 
činnosti. 

Počas tretieho týždňa sa adaptačný pobyt môže podľa individuálnych schopností  a možností 
u dieťaťa predĺžiť na tri hodiny denne, t.j. dieťa nastupuje do materskej školy od 8,00 hod. do 
11,00 hod.  

V štvrtom týždni ak nie sú problémy s adaptáciou dieťaťa vážnejšie, môže byť pobyt dieťaťa 
upravený na 4 hodiny denne, t.j. od 8,00 hod. do 12,00 hod. 

Dieťa, ktoré zvládne adaptáciu na pobyt v špeciálnej materskej škole počas štyroch týždňov bez 
väčších ťažkostí, triedna učiteľka oznámi skutočnosť riaditeľke školy a následne ukončí 
adaptačný pobyt dieťaťa po prehodnotení s rodičmi dieťaťa v predškolskom zariadení. Dieťa 
v nasledujúcom období už môže navštevovať materskú školu podľa žiadosti rodičov buď 
v poldennej prevádzke alebo celodennej prevádzke. 

V prípade, ak u dieťaťa sa s adaptáciou na nové prostredie, podmienky a požiadavky v materskej 
škole vyskytujú ťažkosti, adaptačný pobyt sa predlžuje na obdobie, ktoré je pre dieťa 
nevyhnutné, najviac však na obdobie jedného školského roka. 

Adaptačný pobyt každého novoprijatého  dieťaťa v špeciálnej materskej škole je individuálny. 
V každom prípade u nás platí, že učiteľky a odborní zamestnanci pristupujú k deťom 
s maximálnou trpezlivosťou a ohľaduplnosťou. Všetci sa snažia deti zaujať, aby sa z vlastnej 
iniciatívy, záujmu a zvedavosti deti zapájali do realizovaných aktivít. V prípade, ak by bolo do 
špeciálnej materskej školy prijaté dieťa na adaptačný pobyt, ktoré ho zvláda s plačom, 
odmietaním či inými problémami, tomuto dieťaťu sa v prítomnosti rodičov individuálne venuje  
jedna pani učiteľka, ktorá musí zvládnuť rolu rodiča a postupne ho dieťaťu nahradiť tak,  aby to 
dieťa čo najmenej citlivo prežívalo. 
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