PŘÍLOHY:
Rozhovory s učiteli ve FMŠ se speciální péčí
Učitelka 1/ speciální oddělení / 10 dětí, všechny se speciálně-vzdělávacími potřebami /
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
V našem oddělení mají děti masivní potíže s grafomotorikou. Volná kresba je rozvinutá
u minima dětí a klasická A5 formát plus pastelky, fix, voskovky dětem vůbec nevyhovuje.
Ke kresbě se dají zlákat jinými technikami na velký formát – barvy, válečky, houbičkování,
případě fix/křída na tabuli na velký formát. Z volné činnosti kresby málokdy vystavujeme,
děti si je nosí rovnou domů.
Takže každý den si odnášejí nějaké výtvarné práce?
Není to pravidlem, také kresby zakládáme do šanonů, které si pak rodiče odnášejí na konci
školního roku.
Kde tedy vystavujete větší formáty, máte na ně prostor?
V případě velkých formátů vystavujeme větší kresby na chodbě na zeď, aby si je děti mohly
spolu s rodiči prohlédnout vždy, když je míjejí, pro naše děti je důležité opakování a společné
prožívání s učitelem, nebo rodičem.
Podepisujete dětem práce?
Všechny obrázky vybavujeme cedulkou se jménem a značkou.
Máte v rámci Vašeho programu řízenou výtvarnou činnost?
Ano máme, z této řízené výtvarné činnosti vznikají buď velké formáty na textilu, nebo práce,
které jsou součást rekvizit, ty pak používáme při hrách a dramatických hrách. Pak je vylepíme
na zdi či okna ve třídě. Tyto práce neoznačujeme, jedná se o společné práce.
Máte klasickou nástěnku?
Klasickou nástěnku na výtvarkové aktivity máme umístěnou u vstupu do oddělení, kam mají
rodiče denně přístup. Pokud to jsou ale větší formáty, vyrábíme si ve třídě stojan s provázky,
kam obrázky přiděláváme kolíčky, to je praktické v případech, když tvoříme na víc etap – děti
si mohou rozpracovaný výkres odkolíčkovat, dotvoří a zase přikolíčkují.
Jak výtvarné práce představujete, přibližujete rodičům?
Všechny výtvarné práce vystavujeme tak, aby si je rodiče mohli prohlédnout. Protože naše
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děti mají problém s komunikací, píšeme rodičům měsíčně email s informacemi, co ve třídě
s dětmi děláme, kde se vše dozví a následně se mohou dětí doptat. K tomu také slouží fotoalba
na Rajčeti, s heslem jen pro rodiče, kde rodiče vidí i proces oné výtvarky a celé téma, kterému
je výtvarka podřízená.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací? Poučili jste se v něčem, na co
kladete důraz při této prezentaci, na co si dáváte pozor?
Nejlépe se nám osvědčila mailové rozesílání s vyčerpávajícím popisem toho, co děláme,
včetně textů říkadel, písniček apod. aby mohli doma rodiče a děti v konverzaci pokračovat.
Něco málo si stihneme říct i během předávání dětí.
Učitel 2/ běžná třída s integrací
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
K umisťování výtvarných prací dětí slouží v naší školce tomuto účelu vyhrazené nástěnky, jak
v prostoru jídelny a herny, tak v šatně a přilehlém schodišti, podestě a vstupní místnosti.
Vystavujete i prostorově větší objekty?
Velmi dobře se nám osvědčují funkčně hluché prostory nebo proluky, ve kterých jsou
umístěny závěsná lanka, ty jsou praktické zejména v případě právě vystavování prostorových
artefaktů a jiných vícerozměrných objektů. Vystavené artefakty vrací pozornost našich dětí
k předmětu širších tematických celků, které s dětmi v průběhu roku probíráme.
Dá se v prostoru najít nějaké nové místo na prezentaci?
Osvědčuje se nám také v poslední době instalace prostorových objektů pod stropem učeben
pomocí improvizovaných závěsů. Všechny výtvarné objekty, obrázky a prostorové artefakty
jsou, ale umístěny v prostorách rodičům přístupných. Platí to i pro jídelnu a hernu, neboť
vedle pravidelných sezónních setkání s rodiči, jako například vánoční setkání, Masopust
nejsou rodičům, kteří děti přivádějí a odvádějí, tyto prostory zcela uzavřené. Rodiče jsou
mimo jiné i touto formou informováni o látce širších tematických celků, o čem si ve škole
povídáme.
Vystavujete i práce, z kterých rodiče zjistí, jak na tom je jejich dítě ve schopnostech, jestli se
zlepšuje?
Ano důležitou rolí vystavování kreseb, maleb a výrobků je přirozeně zrcadlení zručnosti dětí,
jejich grafomotorického vývoje.
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Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací? Poučili jste se v něčem, na co
kladete důraz při této prezentaci, na co si dáváte pozor?
Jelikož v našem zařízení pracuji prvním rokem, mnoho zkušeností s obměnami způsobu
prezentací nemám. Mou zkušeností je však nepodceňovat slovní dokumentaci prezentovaného
– popisky.
Z jakého důvodu?
Zejména z důvodu snadnějšího pochopení hlubšího smyslu artefaktu u nejmladších dětí
s nízkou úrovní grafomotorického vývoje a manuální zkušeností.
Učitelka 3/

běžná třída s integrací

Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Práce dětí umisťujeme do prostoru šatny a chodby do oddělení, také v prostoru třídy. A to na
nástěnky nebo na závěsný systém u stropu či na zdech místností.
Proč si myslíte, že je důležitá prezentace děl ve třídách?
Hlavně kvůli dětem – aby byly obklopeny svými výtvory a mohly se vizuálně vracet
k tématům, které ve školce prožily. Také kvůli atmosféře.
A kvůli rodičům?
Samozřejmě i kvůli rodičům, aby měli přehled, čemu se věnujeme, a jak se jejich děti
s výtvarnými úkoly vyrovnávají. Také aby byla ukojena jejich zvědavost a splněny
požadavky, které mnoho rodičů v rámci očekávání ke školce a pobytu tam jejich dětí má.
Jak výtvarné práce představujete, přibližujete rodičům?
V rámci výstavy na nástěnkách. A především ve chvílích, kdy rodiče přijdou do třídy. Často
se stává, že s rodiči mluvíme osobně o tématu a vyprávíme, jak vznikaly výkresy.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Ne. Jen rozšiřujeme možnosti umístění prací dětí.
Učitelka 4/

běžná třída s integrací

Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Na magnetickou tabuli v předsíňce u šatny, která je určena na každodenní výstavy volné
kresby dětí, kterou průběžně obměňujeme, nebo obrázky obměňují děti samy.
Dále máme k dispozici dvě dřevotřískové tabule v dětské šatně. Na menší z nich se umisťují
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menší práce, výtvarné nebo didaktické úkoly. Na velkou nástěnku umisťujeme spíše velké
výtvarné práce, dlouhodobější prezentace a velké formáty skupinové práce.
Máme též možnost prezentovat na lankách na zdi ve třídách, které jsou vhodné pro
krátkodobější prezentace
Přesouváte někdy kresby nebo vždy vyměňujete za nové?
V umývárně máme velkou dřevotřískovou nástěnku, na které někdy presentujeme výtvarné
práce, které sundáváme z hlavních nástěnek a chceme si je ještě užívat, když skončilo dané
téma nebo dlouhodobější presentace.
Jak výtvarné práce představujete, přibližujete rodičům?
Nejlepší presentace je v den, kdy výtvarné práce vznikly. Děti jsou plné zážitků z nich a chtějí
je samy rodičům ukázat.
Upozorňujete někdy speciálně na výtvarné práce?
Ukazuji rodičům při předávání dětí, jsou to záměrné rozhovory s rodiči nad pracemi dětí, aby
je nepřehlédli. Často se k nám připojí předávané dítě a začne vzpomínat, jak se výtvarná práce
dělala, je to hezká chvíle kdy se rodič dozvídá, jak dopoledne probíhalo.
Upravujete někdy práce?
Výtvarné práce někdy mírně paspartujeme, nalepím na barevný, nebo je orámuji černým
fixem.
Učitel 5/ běžná třída s integrací
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Nejlépe na nástěnky do šatny, kde mají rodiče možnost si je vždy důkladně prohlédnut
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Většinou jsou to práce k tématu, které zrovna probíráme, s ním jsou rodiče vždy seznámeni.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Určitě děti jsou rády, pokud mohou vybrat místo pro umístění svých prací a někdy i způsob
přiblížení tématu rodičům. Je to lepší, než když jsme to dělali za ně.
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Učitel 6/ běžná třída s integrací
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce dětí jsou ve třídě vystavovány do několika míst podle kategorií. Pro volnou
tvorbu dětí je určena magnetická tabule v chodbě u šatny. Děti zde své obrázky vystavují
podle vlastní potřeby, nebo si tuto volnou tvorbu rovnou odnášejí domů. Třída dále disponuje
velkou nástěnkou přímo v prostoru třídy, velkou nástěnkou v prostoru umýváren a dále je
možné vystavovat na menší nástěnky v prostoru šatny. Hlavní prostor třídy je lemován
ocelovým lankem, na které jsou zavěšovány individuální výtvarné práce dětí. Na nástěnce ve
třídě a umývárně jsou vystavovány práce většinou z odpoledních výtvarných her a programů.
V šatně jsou pak vystavovány práce týkající se většinou aktuálního tématu.
Jak jste došli k tomuto uspořádání?
Toto uspořádání vychází z logického úsudku efektivnosti umístění. Práce týkající se
aktuálních témat jsou v prostoru šatny a třídy, tak aby byly co nejblíže dětem a rodičům.
Volná tvorba je umístěna na tabuli výškově dostupné dětem tak, aby mohly volně umisťovat
své práce. Nástěnka v umývárně zahrnuje většinou starší práce, které zde mají spíše
dekorativní charakter.

Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Výtvarné práce jsou opatřeny názvem, či velice stručným popisem, co zobrazují. Rodiče si tak
mohou samostatně udělat představu o zpracovávaném tématu.
Mluvíte s rodiči o výtvarných činnostech?
Ano, všechny výtvarné práce jsou pak dále představovány během individuálních rozhovorů
s rodiči.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Vzhledem k mé krátké praxi v mateřské škole ještě nemám takové srovnání. Mohu však
porovnat mateřské školy, ve kterých jsem pracovala dříve nebo v nich byla na praxi během
studia. Způsob prezentace dětských výtvarných prací je klasicky situován do prostorů
nejčastěji navštěvovaném rodiči a to prostor šatny. Dále pak jsou tyto práce velice často
využity k dekoraci samotné třídy. Oba způsoby považuji za velice vhodné a praktické.
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Co dalšího vnímáte jako důležité pro výběr místa?
Při prezentaci individuálních dětských prací je důležité zajistit, aby všechny práce byly
dostupné zraku rodičů a dětí. Umístění do prostorů používaných rodiči i dětmi podněcuje
k pozornosti vůči těmto pracím a společné diskuzi, která je žádoucí.
Učitel 7/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Ráda využívám prostor šatny, děti zde můžou komunikovat o obrázcích s rodiči, třeba při
převlékání, které většinou trvá delší čas. Často se stává, že se rodič u obrázků zastaví
a zkoumá je, nad obrázky vznikají delší rozhovory s dětmi i s námi učiteli.
Jsou ještě další místa, kam umisťujete práce dětí?
Ano jsou to zdi po obvodu třídy, obrázky zde dotváří téma, kterým v ten čas žijeme
a celkovou atmosféru třídy. Dále je to nástěnka ve třídě, kam často umisťujeme společné
práce a práce, které jsou interaktivní- třeba domky spojené dráty, kde mohou děti přesouvat
korálky.
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Děti samy rády své práce ukazují a pak na to přirozeně navazuje naše komunikace s rodiči
o těchto výtvarných dílech. O výtvarných pracích komunikujeme s rodiči i při individuálních
schůzkách, kde řešíme celkový stav dítěte. Výtvarné práce pak hodnotíme i z hlediska rozvoje
jemné motoriky, vnímání těla apod..
Jak přistupujete k prezentaci dětských prací?
Snažíme se, aby výtvarná díla byla nejen jako výstava výkonů dětí, ale jako součást prostoru
a života, který ve třídě máme.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Ano někdy se stanou výtvarné práce součástí velké části prostoru, např. téma Divočina, což
byly nakreslené liány, visely dlouhodobě ze stropu v prostoru herny.
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Učitel 8/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce dětí nejčastěji umisťujeme v šatně našeho oddělení, tady mohou rodiče
s dětmi nad pracemi opakovaně komunikovat.
Které místo, kam umisťujete obrázky, oceňují děti?
Dobře přístupná je velká nástěnka v naší třídě, kde umisťujeme především práce vážící se
k životu naší třídy. Tady děti stále zajímá sledovat např. svůj obrázek a porovnávat s obrázky
ostatních dětí.
Využíváte i další prostory?
Práce dětí umisťujeme i v horní části po obvodu naší třídy, závěsný systém ve třídě i herně
často využíváme k zavěšení prostorové tvorby, kde výtvory mohou sloužit i jako součást
dramatizace a jako součást dotváření našeho tematického celku.
Využíváte i společné prostory školy?
Některé práce vystavujeme na chodbě naší školky, kde je možné práce pověsit v úrovni očí
dětí i rodičů, což je pro jejich vnímání optimálnější a navíc se mohou výtvory našich dětí
potěšit i ostatní oddělení.
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Rodiče se o vystavené práce velmi zajímají, kladou otázky nám i dětem a děti naopak mají
potřebu o svých obrázcích povídat. Často na základě prohlížení obrázků rozvádíme s rodiči
komunikaci o tématu, technice a především o jednotlivých dětech a jejich přístupu k výtvarné
práci. Snažíme se také, pokud je to vhodné, mít u prací vhodný popisek.
Jaký způsob přiblížení prací rodičů považujete za nejlepší?
Jako nejlepší mi přijde taková prezentace, která umožňuje zájem dětí a rodičů rozvinout
a podpořit vzájemnou komunikaci.
Co ještě považujete za podstatné?
To, když se dětské práce stávají běžnou a užívanou součástí naší třídy. Například jsme s dětmi
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vytvořili keramické hrnečky, talířky a misky a nyní si s nimi děti hrají v kuchyňce. Na terásce
máme dětmi vytvořené květináče, v herně kuličkovou dráhu
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Dětské práce vystavujeme a obměňujeme tak, aby je děti měly možnost zažít jako součást
našeho prostředí a přínos společné radosti, bez jakéhokoli hodnotícího akcentu.
O co se v tomto směru ještě snažíte?
Snažíme se, abychom práce nevystavovali pouze jako hezké obrázky, ale jako živou dětskou
výpověď. Prezentace prací, tak nevyvolává srovnávání, ale možnost náhledu rozmanitého
pohledu a prožitku dětí.
Co se nesmí podcenit?
Dáváme si pozor, aby způsob prezentace nerušil, ale naopak podtrhovat čistotu dětského
projevu, to se může dařit vhodnou volbou podhledu a barvy pod práce a jejich rozmístění.
Například prostřídáním jemnějších a výraznějších prací, obrázků s převažující teplou
a studenou barevností a vhodným nasměrováním figur, zvířat ke vzájemné interakci.
Rozhovory s rodiči FMŠ se speciální péčí
Rodič 1/ běžná třída s integrací
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější. Na
kterých místech Vás obrázky dětí nejvíce zaujmou?
Obrázků dětí si všímám už při příchodu do školky, ve společné chodbě. Dále se mi zdá dobré
umístění obrázků v šatně, kde má rodič, než se děti převléknou, trochu času, aby vnímal okolí.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Obrázky vnímám jako celek, ráda si prohlížím dílka všech dětí. Jako výtvarníci, mě zajímá,
co se ve školce tvoří.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Vybavuji si hodně obrázků, nejvíce se mi líbily portréty maminek, ke svátku matek.
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Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Myslím, že prezentace dětských výtvarných prací, je ve školce důležitá. Pomáhá vytvářet
příjemné prostředí.

Rodič 2/ běžná třída s integrací
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější. Na
kterých místech Vás obrázky dětí nejvíce zaujmou?
Nejvíce mě zaujmou práce vystavené ve třídách použité i jako výzdoba nebo součást třídy.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Jako celek, pak si všímám prací mého dítěte.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Ano, mnoho presentací jelikož moje děti postupně navštěvují tuto školku už deset let.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Je to správné, skvělé a krásné pozorovat výtvory dětí a nejen svých. Mít možnost vidět
dohromady všechny kresby dětí.

Rodič 3/ běžná třída s integrací
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Dle mého názoru třída. Myslím si, že obrázky dětí hezky doplňují atmosféru třídy
a připomínají nebo doprovázejí téma, kterému se děti věnují. V naší školce se mi líbí i využití
stěny v umývárně, kde jsou vystaveny hromadné velkoplošné práce.
Máte nějaký způsob prezentace raději?
Líbí se mi více zavěšené obrázky na provázku v prostoru než klasické nástěnky.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Nejvíce vnímám vystavené obrázky jako celek. Pak hledám obrázek svého dítěte a dále si
prohlížím obrázky ostatních dětí.
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Jaké situace související s prezentací výtvarných prací vnímáte pozitivně?
Vždy sleduji nástěnku vlastních prací děti na chodbě a čekám na spontánní výtvor svého
dítěte. Když tam dcera pověsí svůj obrázek – mám radost.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Prezentace dětských výtvarných prací je dobrá zpětná vazba pro rodiče, co jejich dítě ve
školce vytváří. Pro samostatné děti to může být radost a potěšení vidět svůj obrázek ve třídě,
na nástěnce. Prezentace dětských prací je taková malá výstava dětského umění.
Rodič 4/ běžná třída s integrací
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Líbí se mi, když děti své práce vystavují volně na místech, která přímo nejsou určena pro
prezentaci, jako například u umyvadel nebo na nástěnce u jídelníčku, který rodiče čtou každý
den. Samozřejmě mě asi pak nejvíce zaujmou nebo na ně mám více času si je prohlédnout
u vstupu nebo v šatně při čekání na dceru.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Určitě mě nejdříve zaujme celek, ráda se dívám na věci od ostatních dětí, pozoruji rozdíly.
Samozřejmě se pak zaměřím na obrázek své dcery.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Často mě spíše zaujme téma, které děti dělají. V poslední době to byly dětské autoportréty,
které dohromady dávaly krásný celek, jako kdyby se na nás přímo děti dívaly.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Prezentace obrázků je nejen důležitá pro rodiče, ale i pro děti. Rádi hledají práce svých
kamarádů a je to pro ně podpora v tom co dělají ve školce
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Rodič 5/ běžná třída s integrací
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Baví mě obrázky pověšené na šňůře pod stropem a na chodbě školky. Moc se mi nelíbí
klasické placaté nástěnky.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Ráda si prohlížím všechny obrázky, kromě mých dětí mě zajímá, kdo kreslil nebo vyráběl ty
ostatní díla.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Moc se mi líbily obrázky Masopustních masek.
Čím Vás zaujaly?
Byly kreslené, ale zároveň to byla textilní koláž.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Líbí se mi netradiční místa a velké instalace na kterých děti pracovaly společně. Je to pěkné
oživení, které, podle mě do školky určitě patří

Rozhovory s učiteli v Montessori školce, Košická
Učitel 1/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Do šatny je tam nejvhodnější prostor, nebo když je možnost tak po třídě.
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Výtvarné práce fotím, vkládám na web, práce si pak děti průběžně odnášejí domů.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Určitě je dobré vystavit práce všech dětí. Prezentace pro mě není osobně důležitá, důležitější
je pro mě prožitek dítěte při tvorbě.
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Učitel 2/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Po celé škole v rámci projektů, v rámci kroužků na vyčleněnou nástěnku, drobné práce si děti
dávají do svého výtvarného boxu.
V čem si myslíte, že je důležitá prezentace?
Prezentace rodičům, v rámci samostatnosti a schopnosti spolupráce když necháme často děti
tvořit nástěnku samy. Z důvodů společné péče o prostor, zvelebování
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Využíváme moderní elektronické možnostmi, vkládáme práce dětí do fotogalerie, kde si je
mohou rodiče prohlédnout.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Změny jsou závislé na daném projektu. Důraz klademe na to, aby každá práce byla doceněná,
proběhla komunikace s dětmi, byla realizována zpětná vazba.
Učitel 3/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Umisťujeme obrázky tak, aby je rodiče viděli, když přijdou do školky, aby zpříjemnily
prostředí třídy a navodily atmosféru projektů ve školce
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Většinou na ně děti samy upozorní, když přijdou rodiče do školky nebo jsou u výtvorů
popisky vysvětlující proč, kdo a co znamenají a rodiče si je sami můžou prohlížet. Pokud se
jedná o skupinové tvoření bez zaznamenatelného výsledku, snažím se tvoření dětí
zdokumentovat a dát je na internetové stránky. Děti nedostávají na konci roku desky
s výtvory, ale postupně si je nosí domů samy.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Máme velmi omezené možnosti, protože ve školce je k dispozici pro prezentaci dětských
výtvarných prací jen jedna nástěnka. pokud se jedná o výsledek skupinové práce, jsou
obrázky vystavené ve třídě dlouhodobě.
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Rozhovory s rodiči Montessori školka, Košická
Rodič 1/
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
V šatně.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Nejdřív celek, pak hledám práci svého dítěte.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Ano
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Samo dítě se chce pochlubit svou prací. Osobně pro mě není důležitá. Povídám si s dítětem
nad obrázkem, je pro mě důležité sdílení.
Rodič 2/
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Myslím, že je dobré umisťovat tam, kde je dobře vidí i děti. Děti jsou hrdé, že je vidí ostatní.
Dále je vhodné místa, které jsou blízko v šatně, aby rodiče viděli, co děti dělaly. Pro mě je, ale
spíše důležité, a myslím že i pro moji dceru, aby si dítě mohlo výtvory odnést co nejdříve
domů.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Na první pohled si prohlížím a vnímám jako celek, na druhý pohled hledám, kde má výtvor
moje dítě, nebo spíše mě na to samo okamžitě upozorní.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Všechny jsou pro mě zajímavé, v poslední době si nejvíce vybavuji vánoční anděly.
Jak vypadal?
Malé placaté postavičky slepené z papíru, ozdobené barevnými látkami a třpytivými papíry,
vlásky měli z provázků, vyseli v hlavní místnosti na zdi všechny společně.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Dětské výtvory jsou hezkou výzdobou třídy, místnosti, mohou navodit atmosféru ročního

13

období a podobně. Rozveselí interiér. Na druhou stranu si je často chce dcera odnést domů,
a ukázat je zbytku rodiny a nemůže hned, když je obrázek součástí instalace.
Rodič 3/
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Nejvhodnější místo je tam, kam mám denně přístup, čili šatna, pokud to dispozice umožňuje,
bylo by fajn pověsit práci blízko věšáčku dítěte.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Obojí, celek je důležitý pro první dojem, pro zaujetí. Vypovídá i o tom jakým způsobem
o tom přemýšlí pedagog, i dětem celková prezentace může poskytnout jinou dimenzi vnímání
jejich práce. Dcera mi vždy ukazuje svůj obrázek a stejně tak i ostatní děti, takže se zaměřuji
i na individuální práci dítěte, což je důležité pro něj a často žasnu, čeho jsou schopné.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Pravidelně mě zaujmou Vánoční a Velikonoční práce. Nebo ty, kde se něco nalepí na papír
a dál se výtvarně zpracovává.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Je to věc, která má několik přínosů. Přispívá k veselé výzdobě, děti se tím na výzdobě podílí,
rozvíjí v dětech představivost. rodiče i děti vidí co děti tvoří a jejich pokroky, rodič si může
s dítětem o obrázku popovídat, podporuje svědomí dítěte. Udělá to člověku hezkou radost
obrázky vidět a mně osobně moc těší radost dcery z její práce a to, že je na to pyšná.

Rozhovory s učiteli Waldorfská školka, Dusíkova
Učitel 1/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce dětí vkládáme do desek.
Každé dítě má své desky?
Ano, každé dítě má své desky a na konci školního roku si je odnášejí domů.
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Vím, že děti tvoří pravidelně z vosku, tyto výtvory si taky schovávají?
Tvorbu z včelího vosku necháváme týden vystavenou na poličce, pak vosk roztavíme a opět
z něho tvoříme. Jiné drobné rukodělné výrobky si děti odnášejí domů průběžně.
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Pokud si práce děti odnáší domů, rodiče je vidí. Na výtvory z vosku mohou nahlédnout do
třídy.
Co si myslíte o důležitosti prezentace dětských výtvarných prací?
Práce dětí příliš neprezentujeme. Tvoříme pro radost z tvorby, ne pro výsledek.
Učitel 2/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
V naší mateřské školce výtvarné práce dětí nevystavujeme, aby nedocházelo k hodnocení. Ani
v průběhu tvorby nehodnotíme, ale povídáme si o díle jiným způsobem. Např: „Tady se ty
barvy spojily a vznikla nějaká úplně jiná.“ Nebo: „Tohle mi připomíná stromeček. Chtěla jsi
tam mít stromeček nebo je to něco jiného?“ Když se dětí příliš nevyptáváme, dozvíme se od
nich třeba názvy obrázků jako: „začarovaná voda“- aby se v ní nikdo neutopil.
Práce po zaschnutí ukládáme do desek. Trojrozměrné práce mají vždy nějaký účel –
lampionek- použijeme při lampionovém průvodu, ozdobený květináč – použijeme při setí
semínek.
Jak výtvarnou práci dětí představujete, přibližujete rodičům?
Jen při rozhovoru s rodiči předkládáme je jako ukázku toho, jak se dítě posunulo.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Nemění, dítě má mít radost z tvoření, některé aktuální výrobky např. malované vajíčko si dítě
rovnou odnáší domů.
Učitel 3/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce se tvoří k různým svátkům, nikam je nevystavujeme, děti si výtvory nosí
domů, naposled to byly krásné lucerničky.
Dále vytváříme některé obrázky a objekty pro výzdobu třídy, ostatní malby a kresby
vkládáme do desek. Tyto desky si děti odnesou na konci školního roku domů, mají pak doma
vzpomínku na školku.
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Archivujete dětské práce ještě jiným způsobem?
Jednou do měsíce vkládáme nejkrásnější obrázek do sešitu. Tento sešit má založené každé
dítě a slouží jako informace pro učitelky, jak se dítě vyvíjí. Na konci docházky do školky si
tento sešit děti odnášejí domů.
Mají možnost rodiče vidět tyto sešity v průběhu školního roku?
Při rozhovoru o dítěti s rodiči nebo na schůzce, nabízíme rodičům možnost do desek a sešitů
nahlédnout.
Děti tu často tvoří trojrozměrné objekty, co například?
Například rukodělné dílko – tkanou taštičku, vyrábějí ji celý poslední rok před odchodem ze
školky a pak jako vzpomínku si ji odnáší domů.
Co si myslíte o důležitosti prezentace dětských výtvarných prací?
Vždy je důležitější proces vznikání díla, co dítě při tom prožívá, jaký smyslový vjem na něho
působí. Práce dětí v Klasickém smyslu slova neprezentujeme.
Učitel 4/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce umisťujeme do desek jednotlivých dětí, pokud to není společná práce dětí,
tu si potom vystavíme do umývárny, nebo šatny. Nebo si děti odnáší své výrobky rovnou
domů.
Jak nakládáte s výrobky z vosku?
V případě výrobků z vosku je necháváme na nízké skřínce vystavené a rodiče si je mohou
s dětmi prohlédnout. Po týdnu se opět vosk roztaví na novou práci.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Nemění, myslím, že to máme dobře zavedeno.
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Učitel 5/
Kam a z jakých důvodů umisťujete výtvarné práce dětí?
Výtvarné práce dětí nevystavujeme, protože nehodnotím to, co děti namalovaly. Své výkresy
si ukládají do vlastnoručně vyrobených desek.
Jak tyto práce představujete, přibližujete rodičům?
Děti si na konci školního roku desky odnesou domů. Pokud chtějí děti své výkresy v průběhu
roku rodičům, mohou si je z desek kdykoliv vyndat.
Mění se v průběhu času způsoby prezentace dětských prací?
Nemění.
12. 7. Rozhovory s rodiči, Waldorfská školka, Dusíkova
Rodič 1/
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Nejvhodnější je na dveřích šatny, kde je velmi dobře vidět hned při vstupu do místnosti.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Vždy vnímám vystavené obrázky jako celek.
Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Ne, teď si nemůžu na žádnou vzpomenout.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Myslím, že je důležité, aby byly vystaveny všechny výtvory, nejen vybrané „povedené“.
Naštěstí v naší školce je toto samozřejmostí.
Rodič 2/
Které místo pro umístění dětských výtvarných prací je podle Vašeho názoru nejvhodnější?
Nejšikovnější je to v šatně a na chodbě, kde jsou obrázky rodičům dobře přístupné.
Vnímáte vystavené obrázky jako celek, nebo se primárně zaměřujete na výtvarné výtvory
Vašeho dítěte?
Prohlížím si je jako celek, ale snažím se odhadnout, který výtvor je mého dítěte a pak si ho
teprve nechám ukázat.
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Zaujala Vás některá z prezentací natolik, že si ji nyní vybavíte?
Dalo by se říci, že si vybavuji všechny, výzdobu vnímám, jako důležitou součást prostoru
sleduji, jak se pravidelně mění s daným ročním obdobím.
Co si osobně myslíte o prezentaci dětských výtvarných prací?
Pokud je to čistě práce dětí, případně s minimální pomocí, tak se mi líbí, oživuje prostor
a věřím, že děti potěší, že si jejich tvorbu někdo prohlíží.
Myslíte si, že učitelky zasahují do práce dětí?
Někdy se to stává, že paní učitelky zasahují do díla až moc, aby to bylo hezké, a v tom již
smysl nevidím.
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Montessori školka, Košická
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Montessori školka, Košická
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Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská
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Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská
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Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská
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Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská
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Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská
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Waldorfská školka, Dusíkova
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Waldorfská školka, Dusíkova
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Waldorfská školka, Dusíkova
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Waldorfská školka, Dusíkova
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