
 

Adaptačný proces 

 
Skôr ako pristúpime ku konkrétnym informáciám o adaptačnom procese v materskej škole, je 

dôležité si urobiť jasno v pojmoch. Čo znamená pojem prechod, sa dozvieme z vývinovej  

psychológie rodiny. Teória prechodu popisuje významné zmeny týkajúce sa jednotlivca alebo 

jeho rodiny. Prvý medzinárodný empirický výskum zameraný na vstup do materskej školy 

vychádza  vyslovene z teórie prechodu. Táto teória sa priraďuje ku psychológii zmeny. Každý 

prechod súvisí s nejakou životnou udalosťou, má svoj obsah, ktorý súvisí so špecifickými 

požiadavkami. Charakteristiky prechodu: 

- prechody prebiehajú ako procesy 

- podmieňujú zmenu v subjektívnom obraze seba samého, v identite, prežívaná ako 

zmena sociálneho statusu a ako získavanie kompetencie 

- na úrovni doterajších a nových vzťahov dochádza ku zmene rolí, doterajšie vzťahy sa 

reorganizujú a môžu sa vytvárať nové 

- pri prechodoch medzi oblasťami výchovných systémov, keď je dieťa striedavo 

v rodine a v materskej škole, nastáva striedanie rôznych oblastí života  

- musia byť zvládnuté silné emócie a stres  na individuálnej úrovni a taktiež na úrovni 

sociálnych vzťahov v rodine a relevantnom sociálnom systéme 

/podľa Niesel, 2005/ 

Prechody môžu začínať zmenami v živote dieťaťa, zaradením do predškolského zariadenia. 

Vždy sa očakáva, že prechod bude mať vplyv na ďalší vývin dieťaťa. Jeho úspešné zvládnutie 

posilňuje kompetencie detí a jeho nezvládnutie zvyšuje pravdepodobnosť, že ani ďalšie 

prechody v živote dieťaťa nebudú prebiehať vhodným spôsobom. Prechody dobre podporujú 

individuálne, rodinné a okolité zdroje, výrazne pomáha dlhodobá podpora rodiny. 

Dieťa pri vstupe do materskej školy hľadá svoju novú identitu a v jej nachádzaní mu pomáha 

odozva prostredia. Samé spracováva vedomosti a skúsenosti o sebe, jeho skúsenosti sa 

postupne zovšeobecňujú. Prípravou na vstup do materskej školy / kúpa odevu, vecí, papučiek/ 

signalizuje rodič dieťaťu jeho zmenený status. Materská škola môže prispieť k rituálu 

prechodu napríklad vítaním nových detí. V dieťati sa rozvíja sebapoňatie, pocit príslušnosti 

ku svojej skupine, cíti sa staršie a väčšie, ako jeho kamaráti, ktorí do materskej školy 

nechodia. 

Vstup do materskej školy prináša so sebou zmenu vo vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, utvára 

sa nový vzťah k učiteľke. Takisto sa mení rola dieťaťa aj jeho rodičov. U dieťaťa to nie je 



zmena role ale ďalšia rola naviac. Dieťa sa  napodobňovaním snaží nájsť kontakt. Učí sa 

pravidlám spoločného života v skupine,  v novej role sa učí novému správaniu. Takéto 

správanie by sa bez pobytu dieťaťa v materskej škole vôbec nerozvinulo. 

Proces zvládnutie prechodu trvá dlho. Pre učiteľku materskej školy je dôležité, aby 

rozpoznala, kedy proces adaptácie ukončený. V pedagogickej praxi nachádzame niekoľko 

znakov, ktoré poukazujú na to, že z dieťaťa sa stalo dieťa z materskej školy: 

- dieťa sa zapája do skupinového diania 

- našlo si vlastný okruh priateľov 

- v materskej škole sa cíti dobre 

- hrá sa s rovnako starými deťmi 

- dokáže sa hrať a dohodnúť sa  

- do materskej školy prichádza rado 

- rozpráva voľne, nenútene, otvorene 

- samo vyjadruje svoje požiadavky 

- cieľavedome pristupuje ku hre, pýta sa ostatných, či sa sním budú hrať 

- prichádza s vlastnými nápadmi 

- samostatne rieši problémy 

- akceptuje programy dňa a pravidlá skupiny 

- prijalo normy a pravidlá skupiny 

- dokáže sa odlúčiť od matky 

- došlo k odpútaniu od rodičov 

- pozná meno učiteľky a kamarátov 

- samo prichádza za deťmi a personálom  

/podľa Niesel, 2005/ 

Adaptácia detí môže trvať aj niekoľko mesiacov. Ten ďalší prechod, a to z materskej školy do 

základnej, bude klásť na dieťa ďalšie veľké nároky. Takisto je to proces, na ktorý sa 

pripravuje dieťa a jeho rodina spoločne a trvá dlho po nástupu do školy. 

Ako vyzerá nástup dieťaťa do materskej školy po praktickej úradnej stránke? 

Všetky deti, ktoré po prvýkrát prichádzajú do materskej školy, absolvujú adaptačný proces. 

Adaptácia trvá spravidla štyri týždne. Ak sa počas adaptácie vyskytnú závažné problémy, po 

spolupráci s rodičom, prípadne psychológom či lekárom sa pobyt dieťaťa v predškolskom 

zariadení na určitú dobu preruší alebo aj ukončí. 

Adaptácia dieťaťa na materskú školu by malo začínať ešte doma vhodnou prípravou zo strany 

rodičov. Nikdy by sa nemali deti chystať do materskej školy za trest vyhrážkami typu „ však 



tam sa ty naučíš, ako treba poslúchať.“ Je veľmi vhodné, ak najmä s najmladšími deťmi rodič 

občas zájde do materskej školy, keď sú deti na školskom dvore. Je ideálne, ak sa prídu 

spoločne pozrieť do priestorov školy, nechajú sa od učiteľky či riaditeľky previesť areálom, 

dostupnými priestormi a spoznajú sa s triednou učiteľkou, prípadne sa stretnú so známym 

kamarátom, ktorý už do materskej školy chodí. 
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