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Adaptační program SNOEZELEN OLOMOUC 

aneb „Zvykáme si bez maminky“ 

Informace pro rodiče 

 

Program je určen pro děti od 2 do 4 let, které se chystají na pravidelnou docházku  
do mateřské školy.  

 

Pondělí adaptační program 

První setkání - 8.2. 2021 

Poslední setkání – 19.4. 2021 

Čas - 8:00/8:30 - 11:30 

Cena - 10 setkání - 2 990,- 

 

 

Čtvrtek adaptační program 

První setkání - 11.2.2021 

Poslední setkání - .2021 

Čas - 8:00/8:30 - 11:30 

Cena - 10 setkání – 2 990,- 

 

Lektorky: Bc. Nikola Vrbická a Katarina Bieliková, Bc. Světlana Círová 

 

Cena jednoho dopoledne je 300,- Kč bez jídla a pití. Celkem 10 setkání 2990,- Kč. Částku lze 
zaplatit na účet č. 2100440723/2010 (Fio banka), variabilní symbol – datum narození dítěte 
ve tvaru DDMMRRRR, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

 

Podmínky: 

Pro přihlášení na program zašlete zálohu ve výši 600,- Kč (první 2 vstupy), nejpozději 5 
pracovních dnů před začátkem programu, abychom vám zarezervovali místo. Zbývajících 
2390,- poprosíme zaslat na uvedený účet do konce 4. týdne programu. 

V případě zrušení přihlášky více než 5 dnů před nástupem dítěte zálohu nevracíme, je možné 
ji využít na čerpání dalších aktivit Snoezelenu Olomouc. 

Pokud bude dítě nemocné a omluvíte jej do 17:00 den před adaptačním programem nebo 
budou jiné závažné důvody (omezení spojené s covid-19, vážná rodinná situace a pod), tak 
Vám peníze budou vráceny či Vám dáme náhradní termín adaptačního programu. V ostatních 
případech si můžete nevyužitý vstup nahradit v rámci dalších aktivit Snoezelenu Olomouc 
s platností do 31. 12. 2021.  

V případě ukončení adaptačního programu v jeho průběhu z jiných než zdravotních či 
závažných důvodů Vám vrátíme 50 % ze zaplacené nevychozené částky.  
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Cílem adaptačního programu je postupná příprava dětí na pobyt v kolektivu ostatních dětí  
bez přítomnosti rodičů. Děti se seznamují s novým prostředím a vrstevníky, je pro ně 
připraven program s prvky Montessori pedagogiky, který probíhá v multismyslovém 
prostředí. Zaměříme se také na to, aby se dítě naučilo samoobsluze – nácvik oblékání, úklid po 
sobě atd. 

 

Na části prvního setkání (cca polovině) je přítomna matka či jiný blízký člověk, hraje si s 
dítětem, zapojuje se do připravené činnosti a vnáší tak do nového prostředí podstatnou část 
prostředí pro dítě důvěrně známé a bezpečné – prostředí domova.  

 

Co dítě potřebuje s sebou? 

• přezůvky 

• láhev s pitím, svačinku – vše označeno jménem 

• pohodlné oblečení, které je možno umazat 

• náhradní oblečení  

• plenky – pokud se ještě v novém prostředí stává, že necítí potřebu jít na WC 

 

Dítě by mělo být schopno:  

• používat WC z vlastního podnětu  

• samo či s lehkou dopomocí najíst se, obléknout se, umýt se 

• pozorovat a napodobovat okolí, samostatně se pohybovat  

• dorozumět se s dospělými  

 

Všichni pracovníci přistupují k dětem empaticky, snaží se o klidné vystupování, citlivý přístup, 
vcítit se do nové situace dítěte i rodičů. Usilují o to konzultovat všechny poznatky o dítěti  
s rodiči, vyzvednout jeho klady a upozornit např. na zhoršenou adaptaci (pláč během dne, 
křik, vzdor). Společně s rodiči budou hledat způsob, jak dítěti ulehčit adaptaci v novém 
prostředí.  

 

Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky na adresu svetlana@snoezelenolomouc.cz  

do 1. 2. 2021. 
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