
Průběh adaptace při přijetí dítěte do Dětské skupiny – Jesle Prostějov

Dítě přichází do dětské skupiny, kde si potřebuje zvyknout na pečující osoby, nové prostředí 
a režim, který je mnohdy odlišný od režimu, který měl dosud v domácím prostředí. Adaptace 
trvá v naší dětské skupině nejméně 1 týden, podle průběhu a potřeb může být prodloužena. 

Průběh adaptačního týdne:

1. de
n 

8:30-10:00 hod Dítě pobývá ve skupině společně s rodičem 
(blízkou osobou), pobyt je bez stravy 

2. de
n 

8:30-10:00 hod Dítě pobývá na oddělení již bez rodiče, pobyt 
je opět bez stravy

3. de
n 

8:00-11:30 hod Dítě pobývá ve skupině bez rodiče, obdrží 
svačinu i oběd (odpolední svačinu s  sebou)

4. de
n 

8:00-11:30 hod Dítě pobývá ve skupině bez rodiče, obdrží 
svačinu i oběd (odpolední svačinu s  sebou)

5. de
n 

8:00 –14:30 hod Celodenní pobyt dítěte i se spaním 

1. Před zahájením adaptace je potřeba se domluvit na termínu nástupu a první den 
přijít s dítětem na 8 hodin

2. Pokud se adaptační proces nedaří, je s rodiči konzultován další postup

3. Jestliže dítě během adaptace onemocní, tak se po návratu po nemoci v adaptaci 
pokračuje (ať je splněno celých 5 dni adaptačního procesu)

Co si vzít s     sebou 1. den

1. Vyplněné dokumenty pro přijetí dítěte do jeslí:

- přihláška dítěte (pokud již nebyla předána)

- potvrzení o zdravotním stavu dítěte 

- smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

- dotazník k přijetí dítěte

- souhlas s uchováním osobních údajů + zmocnění k vyzvedávání dítěte

2. Pomůcky pro děti:

- přezůvky pro dítě, pohodlné oblečení (podepsané) oblíbenou hračku, dudlík 
(pokud jej dítě používá), plenky, láhev na pití (pokud ještě neumí pít z hrníčku)

Doporučení pro rodiče:

Rozlučte se s dítětem krátce.

Komunikujte s pečujícím personálem o pobytu dítěte ve skupině. 

Používejte s dítětem stejné rituály před příchodem do skupiny.



Buďte trpělivý a pro dítě buďte oporou. Za každý zvládnutý den jej pochvalte.


