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Anotace
Tato práce popisuje adaptaci sledovaných dětí cizí národnosti do českých
mateřských škol.
Zaměřila jsem se především na to, jak si tyto děti, které mnohdy nerozumí nejen
naší řeči, ale někdy ani naší tradici a mentalitě, zvyknou na jiné prostředí, začlení se
do kolektivu stejně starých dětí, jak zvládají učitelé práci s těmito dětmi a jak probíhá
komunikace s rodiči cizinci, když mnohdy učitelé i rodiče hovoří jen svým mateřským
jazykem.
Má práce nepopisuje žádné konkrétní postupy, kterými by se měli učitelé
v mateřských školách řídit při adaptaci dětí jiné národnosti ani nijak neradí, jak
komunikovat s jejich rodiči. Popisuje pouze situace, které jsem prožila a které mi
popisovali samotní učitelé.
Nevyvozuje ani žádné konkrétní závěry na dané případy, ale spíše popisuje, jak
samotní učitelé hodnotili svůj postup při adaptaci těchto dětí a jak by se příště třeba
zachovali lépe, jinak či použily jiné postupy.

Annotation
This work describes adaptation of watched children of foreign nationality to Czech
nursery schools.
I intented mostly for the fact that these children who sometimes don't understand
not only our language, but sometimes not to our tradition and mentality, and these
children can get used to another lige, they incorporate tocollective of same old
children, hox do the teachersworkwith these children and about communication with
parents. Foreigners, when frequently both teachers and parents speak only their
mother language.
My work doesn't describe only concrete procedures, which the teachers may follow
by adaptation of children of other nationality and also doesn't help how to comunicate
with their parents. It only describes situations which I experienced and which were
described to me by teachersthemselves.
It doesn't draw conclusions for the cases, but rather it describes how the teachers
valued their attitude by adaptation of these children, and process in the future of take
another approach to.
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Úvod
V průběhu několika měsíců jsem sledovala tři děti jiné národnosti, se kterými jsem
se setkala, když jsem pracovala v mateřské škole jako pedagogická asistentka a nebo
při mé práci au-pair.

Projevy chování těchto dětí, vztah k vrstevníkům, vztah k učitelům, vztah k dané
mateřské škole a to, jak se učitelé dorozumívají s jejich rodiči jsem zaznamenala,
prokonzultovala s učiteli, rodiči a lidmi, těmto dětem blízkými.

Zaměřila jsem se především na to, jak si tyto děti, které mnohdy nerozumí nejen
naší řeči, ale někdy ani naší tradici a mentalitě, zvyknou na jiné prostředí, začlení se
do kolektivu stejně starých dětí, jak zvládají učitelé práci s těmito dětmi a jak probíhá
komunikace s rodiči cizinci, když mnohdy učitelé i rodiče hovoří jen svým mateřským
jazykem.

Také zde popisuji situace, které se mi během sledování dětí přihodily a v jednom
případě dokonce narušily i průběh celého sledování ( viz. sledované dítě č. 1 - Aron )

Praktická část mé bakalářské práce obsahuje kasuistiku sledovaných dětí a jejich
rodin. Popisuje prostředí mateřských škol a vyjadřuje názory učitelů a rodičů na
adaptaci těchto dětí.

Má práce nepopisuje žádné konkrétní postupy, kterými by se měli učitelé
v mateřských školách řídit při adaptaci dětí jiné národnosti ani nijak neradí, jak
komunikovat s jejich rodiči. Popisuje pouze situace, které jsem prožila a které mi
popisovali samotní učitelé.

Nevyvozuje ani žádné konkrétní závěry na dané případy, ale spíše popisuje, jak
samotní učitelé hodnotili svůj postup při adaptaci těchto dětí a jak by se příště třeba
zachovali lépe, jinak či použili jiné postupy.

5

Jelikož všechny tyto sledované děti znám nejenom z prostředí mateřských škol, ale
i z pohledu rodiny, tak sama mohu potvrdit, že u dvou ze tří sledovaných dětí se
adaptace do českých škol povedla stejně tak dobře, jako i prolomení jazykové bariéry
a dnes tyto děti hovoří plynule několika jazyky.

Pouze u jednoho sledovaného dítěte se adaptace do české mateřské školy
nepovedla a dodnes stále ještě nechodí do žádné MŠ.

Setkání s těmito dětmi a jejich rodinami mi otevřelo brány do světa. Zjistila jsem,
jak žijí jiné národy, jak se dokáží zachovat někteří rodiče v situacích, které jim nejsou
zrovna příjemné a které se jich často velmi dotýkají. Nesetkala jsem se s žádnými
dětmi, kteří by byly z rodin sociálně slabých či z rodin uprchlíků, ale jen s dětmi, jejichž
rodiče žijí v dobrých movitých podmínkách a mají práci většinou na vysokých postech
v České republice.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1. Vymezení pojmů
Adaptace
Jde o vlastnost, při níž se organismy přizpůsobují podmínkám, ve kterých existují.
(Hartl, 1993)
Sociální adaptace
Člověk se přizpůsobuje novým sociálním podmínkám.
(Průcha, Walterová, Mareš, 2001)
Integrace
Jde o proces zařazení se do něčeho či někam.
(Klimeš, 1998)
Chování
Jedná se o vnější projevy člověka. Reakce pomocí pohybů, činností a jednání. Nejde
jen o složky naučené, ale i vrozené, bezděčné a záměrné, útočné i obranné, verbální i
nonverbální, sociální i antisociální apod.
(Průcha, Walterová, Mareš, 2001)
Komunikace
Komunikace je schopnost dorozumívání a sdělování. Obecně komunikace není
specificky lidským jevem, existuje totiž u živočichů, na rozdíl od jazyka.
(Hartl, 1993)
Sociální komunikace
Sociální komunikací chápeme společenský proces, který můžeme charakterizovat
jako sdělování významů. Tedy vše, o čem spolu lidé komunikují.
(Hartl,1993)
Socializace
Jedná se o postupné začleňování do společnosti, sledující především osvojení
základních forem jednání a chování, jazyka, vědomostí, kultury.
(Klimeš, 1998)
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1. 2. Proces adaptace
Když dítě dozraje do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu,
jistě si v této souvislosti řada rodičů klade různé otázky. Mateřské školy se mnohdy
snaží rodiče plně informovat o tom, jak se jejich dítě bude při přechodu z domácího
prostředí, do prostředí mateřské školy cítit a jak tuto situaci dítě vnímá.

Nyní se však nacházíme v době, kdy má dítě dostatek času se v MŠ zadaptovat.
Bývá dobrým zvykem, že u zápisu do MŠ je přítomno i samo dítě, které má možnost si
za přítomnosti rodičů prohlédnout mateřskou školu a zejména tu třídu, kam po
prázdninách nastoupí. Některé školy kromě zápisu pořádají ještě den otevřených
dveří. Většina mateřských škol má velmi pěknou a hlavně velikou zahradu, která je
pro mnohé děti lákadlem.

Další výhodou je, že si rodiče vybírají školku nejen podle pověsti, ale často u nich
převažuje jiný aspekt - škola by měla být co nejblíže jejich bydlišti. Proto se v
mateřské škole setkávají často děti z jednoho domu, z jedné ulice, které se již znají.
Proto, aby se dítě do školy více těšilo, je také dobré vybírat s ním bačkůrky, které si
vezme do MŠ, oblečení apod.

Jedna z největších výhod pro dítě je, že každý rodič může pobývat několik týdnů
s dítětem přímo ve třídě a pro dítě pak není takový rozdíl, když si s ním v novém
prostředí hraje maminka, tatínek či jiný rodinný příbuzný.

Mnohdy trvá adaptace zhruba 4-6 týdnů, po které musí dítě vyřešit spoustu úkolů,
aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a
přitom být spokojený a cítit se bezpečně.
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1.2. 1. Adaptační fáze
Některé děti si na nové prostředí zvykají velmi snadno a bez problémů navazují
nové kontakty s dospělými i dětmi ve třídě, jiné děti naopak potřebují mnoho času,
trpělivosti a pochopení ze strany učitelky.
Po vstupu dítěte do MŠ se dají sledovat jednotlivé fáze začleňování dětí ve třídě.
(dle B. Haafela)
V prvním týdnu se dítě nachází v novém prostředí, kde je pro něj mnoho
neznámého a musí se zorientovat a zvyknout si na děti kolem sebe. Nenavazuje
kontakty, nehraje si tak intenzivně a vytrvale, nevypráví a když už chce něco sdělit,
tak mluví potichu.
V druhém týdnu si na prostředí MŠ již zvyklo. Nyní se pokouší navázat kontakty a
začíná hovořit o svých zážitcích. Ve skupině dětí se však prosazuje těžko. Je citlivé,
snadno se rozpláče, rychle se unaví, neumí řešit své problémy, a proto hledá jakousi
ochranu u učitelky.
Ve třetím týdnu se dítě lépe orientuje ve skupině. Ví, které dítě je ve třídě více a
méně oblíbené a veškerou svou pozornost věnují oblíbenému dítěti a začíná dávat
dětem najevo, že je má rádo, např. rozdáváním dárečků.
Ve čtvrtém týdnu si dítě na školu zvykne. Orientuje se v prostorách MŠ, zná
pravidla chování, ví, jaká je role učitelky ve třídě a začíná se začleňovat do skupiny
dětí.

1. 3. Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání dětí
Cizincům hodně pomohlo, že se v českých mateřských školách uvolnil systém. Po
zavedení rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se výrazně
otevřel prostor pro integraci dětí cizinců a právě mateřská škola jim může poskytnout
ideální čas a prostor pro vstup do základních škol.
Díky kvalifikovaným učitelům a uvolněnému programu se mateřské školy snaží
respektovat přirozené potřeby každého dítěte a vytváří jim ideální podmínky a čas pro
integraci.
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Když jsem však prováděla pozorování dětí cizinců, několikrát jsem se setkala s tím,
že učitelé hovořili pouze českým jazykem. Z tohoto důvodu si troufám říci, že bych ke
kvalifikaci a zvýšení úrovně českého školství zavedla pro učitele ještě vzdělávání
jazyků. Většinou byl totiž problém nejenom v komunikaci s dětmi, ale v komunikaci
s rodiči cizinci.

Všechny děti mají v mateřské škole rovnocenné postavení, tudíž žádné z nich by
nemělo být ani zvýhodňováno, ani znevýhodňováno. Učitelka by měla věnovat
pozornost všem dětem a měla by zachytit jejich individuální potřeby. Při specifické
potřebě při učení a práci s některými dětmi nebo skupinou dětí je možné v rámci
školního vzdělávacího programu vytvořit individuální vzdělávací program nebo třídu se
speciálním vzdělávacím programem. Ale na druhou stranu multikulturní výchova a
integrace cizinců neznamená jejich asimilaci - tedy jejich plné přizpůsobení většinové
skupině tak, že ztrácí své kulturní znaky, ani segregaci, tedy jejich vyloučení ze
společnosti, které může vyústit až v rasovou diskriminaci, ani manipulaci s dítětem,
ale plné respektování osobnosti dítěte a kulturního a jazykového prostředí, ze kterého
přichází.

V průběhu mého sledování jsem se s rasovou diskriminací nesetkala. Setkala jsem
se pouze s nepochopeným chováním sledovaného Arona, který zásadně narušoval
chod celé školy. Byl velice nezvladatelný a učitelé i děti už přestali jeho chování plně
respektovat, jelikož se nikdo z nich v této třídě už necítil dobře. Nešlo tu ale o
multikulturní výchovu, která selhala, ale spíše o nedostatek výchovy ze strany rodičů a
možná i o psychickou poruchu Arona, která byla příčinou toho, že byl vyloučen ze
společnosti těchto dětí.

Uvědomila jsem si, jak je tato situace dětí cizí národnosti obtížná. Děti jsou
odloučeni od rodiny, jsou v prostředí, které jim může být zcela cizí nejen jazykem
učitelky a dětí, ale i gesty a společenskými pravidly, jimž nerozumí, i celkovým
zařízením a výzdobou. Prostředí jim tak může připadat nepřátelské a ohrožující, jejich
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reakce se potom mohou „pohybovat“ od smutku, stranění se činností a lidí a apatie až
po hyperaktivitu, vynucování si pozornosti, či dokonce agresivní chování.

Z mých sledovaných dětí Markus i Annie se ze začátku hodně stranily jakýmkoliv
činnostem i lidem, ale časem se začaly bez problémů adaptovat a oběma se ve škole
moc líbilo a jazyková bariéra byla rázem prolomena. Avšak hyperaktivní a agresivní
chování je právě možná situace Arona. Jeho chování však nezačalo žádným
straněním, apatií či smutkem, ale hned vyústilo v hyperaktivitu a vynucování si
pozornosti. Nepomohl zde ani vlídný a citlivý přístup učitelů. Místo toho, aby pochopil,
že učitelka je hlavní řídící složkou v dané třídě, byl středem pozornosti vždy Aron, ale
nějako vůdce, ale jako narušovatel, kterého se děti bály.

Je třeba, aby se všechny děti před nástupem do mateřské školy nejprve s daným
prostředím seznámily. Nejlépe formou návštěvy celé rodiny, přímého pozorování
činností v mateřské škole a potom postupného zapojování dítěte do těchto činností.
V mém případě však ani jedno z dětí nebylo s prostředím MŠ seznámeno předem.
Všechny tři nastoupily do školy, kterou jim vybrali předem rodiče a žádný z rodičů
nezůstával v prvních dnech adaptace s dítětem ve třídě. Jediný Markusův tatínek
vstupoval do třídy, aby mu ukázal, jak si děti hrají a co je ve třídě zajímavého. Snažil
se tím Markusovi ukázat, že se v tomto prostředí nemusí bát. Maminka Annie zase
posadila svou dceru na židličku hned u vstupu do třídy a odpoledne si ji na tom
samém místě zase vyzvedla a byla naprosto spokojená, že tam Annie čtyři hodiny
vydržela.

Podobně jako seznamují učitelé rodiče českých dětí s mateřskou školou je důležité
seznámit i rodiče cizince se složením třídy, s cíli a koncepcí předškolního vzdělávání,
s úlohou multikulturní výchovy jako jedné z cest k toleranci. Často bývá potřebné
rodiče ubezpečit, že vzdělávání dětí se specifickými etnickými potřebami se neděje na
úkor péče o jejich děti, ba právě prospívá i jim. Avšak jak už jsem zmínila, toto bývá
asi nejčastější problém, jelikož rodiče často hovoří pouze svým rodným jazykem.
V mém případě to byla ruština, francouzština, angličtina a švédština a téměř všichni
učitelé zase hovořili pouze česky. V jednom případě pomohla překladatelka, která
11

zajistila docházku do české školy Markusovi, v druhém případě maminka ruské
národnosti český jazyk uměla, takže zde byl problém spíše v její netoleranci české
kultury a ve třetím případě byla maminka české národnosti, takže zde šlo o
nejjednodušší komunikaci.

Nejlepším prostředkem při komunikaci s dětmi cizinci a při multikulturní výchově
vůbec je používat při práci s dětmi ne tolik slov, ale vytvářet příležitosti pro nejrůznější
činnosti dítěte. Významným prostředkem tohoto vzdělávání je názornost a nápodoba.
Nápodobu používal i učitel, který adaptoval sledovaného Markuse. Používal často při
práci s dětmi maňáska právě proto, aby Markus pochopil, co se bude dělat. A většinou
to nepomáhalo jen Markusovi, ale i českým právě tříletým dětem.

1. 3. 1. Multikulturní výchova v České republice
V České republice se objevují cizinci čím dál častěji avšak ne vždy jsou kladně
přijímáni do společnosti. Výzkumy dokazují, že většinou starší obyvatelé cizí národy
přijímají velmi těžko. Často závisí i na konkrétních zkušenostech a chování cizinců. Je
však zajímavé, že naopak malé děti i přes jazykovou bariéru nemají s dětmi cizí
národnosti téměř žádné problémy a dokonce se snaží svým vrstevníkům pomáhat.
Tuto situaci by mohly pomoci vyřešit různé vzdělávací programy, které pomáhají
pochopit a respektovat jinou kulturu než vlastní.

Pokud je Česká republika pro cizince zemí, ve které začnou žít, ať už za účelem
získání nové práce či pro lepší podmínky, zajistili si zde bydlení, musí se většinou
přizpůsobit českým podmínkám. Jejich snahou je nejen respektovat způsob života
v České republice, ale musí se naučit i český jazyk. Pokud mají malé děti, musí jim
najít vhodné školy.

Jednou z nej obtížnějších životních situací pro rodiny cizinců je vstup jejich dítěte
do české školy. České školy nenabízejí pro děti cizí národnosti žádnou speciální
výuku v jejich rodném jazyce, ale dítě se stává na dlouhou dobu pouhým
pozorovatelem, aby pochopilo, co se po něm chce a časem se teprve naučilo český
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jazyk, proto je adaptace dětí cizí národnosti oproti adaptaci českých dětí natolik
odlišná.

1. 3. 2. Integrace

Integraci zmiňuji záměrně, jelikož integrace znamená zapojení dítěte do
společnosti. Úplné začlenění, sjednocení a spojení včelek ve smyslu integrace
osobnosti či psychických funkcí v podobě jejich souhry a nerušeného fungování.
( Šturma J. in Mertin, Gillernová, 2003,)
A o to tu v našem případě šlo, aby se dítě zadaptovalo a následně plně
integrovalo.

Při mém pozorování dětí cizí národnosti jsem se nesetkala s žádným záporným
postojem k rodinám cizinců. Všichni učitelé i rodiče byli velmi vstřícní a často se
snažili sami s rodiči cizinci seznámit a pochopit jejich způsob života.

Stejně, jako se snažili pochopit čeští rodiče cizince, musí cizinci pochopit české
rodiče, protože podmínkou

úspěšného vzdělávání cizinců a začlenění se do

společnosti je osvojení jazyka a seznámení se sociokulturními zvyklostmi hostitelské
země.

Dítě, které od raného věku žije v určité společnosti zde získá specifické sociální
zkušenosti. Ty mu slouží jako základ orientace v tomto prostředí a poskytují mu tak
pocit jistoty a bezpečí. Takové dítě ví, co znamenají určitá sdělení nebo projevy
chování. Je však zajímavé, že sledovaný Aron vyrůstal v prostředí, ve kterém se
hodně dbalo na dokonalost a rodina často pořádala různé mezinárodní sešlosti,
kterým byl ze začátku přítomný i Aron, avšak on si za tu dobu na žádná sdělení, ani
projevy chování nezvykl. Když na něho někdo zvýšil hlas, Aron se tomu naopak smál
a nikdy nikoho neposlouchal. Uvažovala jsem i o tom, zda v tomto případě nešlo o
jinou společnost, kde by platily jiné hodnoty, normy, zvyklosti, odlišné uvažování, a tím
zda by nebyl jinak podmíněn sociokulturní rozvoj samostatnosti a vlastní iniciativy, ale
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spíše si myslím, že zde šlo pouze o to, že Aron vyrůstal v rodině diplomatů a ti
nevěnovali tolik času jeho výchově a nechali Arona samostatně se rozvíjet a nedbali
na jeho základní sociální návyky.

1.4. Vývoj dítěte předškolního věku
V předškolním věku, který trvá zhruba od 3 do 6 let, dítě poměrně rychle roste,
vyvíjí se sebevědomí, řeč, motorika, slovní zásoba, vnímání a potřeba sociálního
kontaktu. Každé dítě se v průběhu těchto let dosti mění a učitelé tak mají možnost
vybudovat v každém dítěti určitou osobnost. V této době dozrává i centrální nervový
systém a jeho zrání souvisí s rozvojem dispozic k nejrůznějším kvalitativním
vývojovým změnám.
Proto, aby se dítě začalo vyvíjet a tvořit v sobě určitou osobnost je zapotřebí se co
nejdříve zadaptovat. Hovoříme-li o dětech cizí národnosti, je zde především zapotřebí
prolomit jazykovou bariéru.

Pokud už dítě chápe některé pokyny a zvládá první úkoly, dalším základním
úkolem tohoto období je rozvíjení účelné aktivity. Dítěti musí být jasné normy jeho
chování, musí vědět co smí a co nesmí. Přijetí a zvnitřnění těchto norem je zřejmé
z existence pocitů viny, které dítě prožívá, když normy překročí.

Přiměřený vývoj

norem a adekvátních pocitů viny je důležitý pro rozvoj lidského svědomí.

Předškolní období není doba tak bouřlivých vývojových změn, jako byly
předcházející tři roky života. Jeví se spíše jako doba méně nápadných, ale kvalitativně
významných zdokonalení.

V tomto věku vzrůstá i potřeba sociálního kontaktu. Roste potřeba kontaktu
s dětmi. Rozvíjí se schopnost soupeřit i spolupracovat. Nejvýznamnějším sociálním
prostředím zůstává v tomto období rodina, která je místem socializace a do značné
míry určuje charakter socializace dítěte v dalším životě. Rodina je tudíž pro dítě
nejdůležitějším zdrojem jistoty a bezpečí. (Vágnerová, Valentová, 1991)
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1. 5. Vícejazyčná výchova
Problém vícejazyčné výchovy zařazuji záměrně, neboť všechny mé sledované děti
jsou z rodin, kde se mluví dvojjazyčně.

V pedagogickém slovníku je schopnost jedince mluvit dvěma jazyky vymezena
termínem bilingvismus. V našem případě jde sice o děti bilingvistické, avšak
v mateřské škole mluví ještě třetím, úplně odlišným jazykem.

Jazykový vývoj bilingvních dětí postupuje podle určitých stádií neboli etap, které lze
podle Saunderse rozlišit takto:

1. stadium trvá zhruba od objevení řečových aktivit do dvou let. Během tohoto stadia
dítě vlastní jediný lexikální soubor, který obsahuje slova vypůjčená z obou jazyků.
Když vysloví nějaké slovo v jednom jazyce, obecně není schopno podat jeho náhradu
v jazyce druhém.

2. stadium. V tomto stadiu si dítě postupně rozšiřuje aktivní slovní zásobu ve dvou
jazycích a postupně se začíná učit používat jazyk podle toho, s kým hovoří a začíná si
uvědomovat, že existují dva rozdílné jazyky.

3. stadium. Dítě jasně rozlišuje dané dva jazyky, a to jak jejich slovník, tak i
gramatiku.
( Šulová a Bartanusz in Mertin, Gillernová,2003 )

Pro tyto děti je tedy problém pochopit, kdy a jak mají použít mateřský jazyk jejich
rodičů, natož pochopit, že se v jiném prostředí mluví ještě třetím, úplně odlišným
jazykem. Proto je důležité poskytnout těmto dětem při vnímání českého jazyka
maximální zrakovou a pohybovou oporu (např. vnímání konkrétních věcí, přírodnin,
obrázků apod.).
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Dítě se postupně učí pojmenovávat věci v jednoduchých běžných činnostech, při
hrách, manipulaci s předměty, opakováním a nápodobou. Dítě by se nemělo
zahlcovat množstvím slov, ale měli bychom se k němu vyjadřovat jasně, stručně a
přesně. Důležité pokyny by se měly neustále opakovat, napodobovat, doplňovat
obrázky, maňásky, pomůckami, dramatizací a neměly by se skloňovat.

1.5. 1. Možná rizika ve vývoji vícejazyčných dětí
Z výše uvedeného jazykového vývoje dětí, kteří hovoří více jazyky vyplývá, že
největším rizikem je nejednotný a nepromyšlený postup okolí spojený s obavami a
úzkostí o řečový vývoj dítěte. Dítě je tak vystaveno úzkostným požadavkům a
předčasným nárokům ze strany rodičů, kteří mu však sami svým chováním vůbec
nepomáhají. Je velmi důležité sledovat, jak dítě subjektivně prožívá status přítomných
jazyků, zda je na své jazyky pyšné a s případnou minoritou či jiným etnikem se hrdě
identifikuje, či zda se za svou další příslušnost stydí. Důležitý je též respekt vůči
psychogenetickým faktorům řečového vývoje jako takového.

Odborníci se shodují na tom, že pokud dítě pochází z rodiny, kde se hovoří dvěma
jazyky, jsou mu zároveň vytvořeny předpoklady pro snadné učení se dalším jazykům,
takže v našem případě by český jazyk, jako třetí jazyk, neměl dělat dětem zas takový
problém.

Ideálním prostředím pro osvojení jednoho i dvou jazyků je přirozená situace bez
stresu, která dítě sama o sobě motivuje k užívání jazyka. Rodiče by neměli dítě nutit
mluvit za určitých okolností určitým jazykem, zvláště ne ve věku, kdy ještě racionálně
nechápe důvod nátlaku.

Rodiče by měli být trpěliví a uvědomovat si, že se dítě vypořádává s většími nároky
během řečového vývoje v předškolním věku než jeho vrstevníci. Kromě osvojení
jazyka se musí naučit bezpečně odlišovat jazykové systémy a navíc se vypořádávat
s identifikací s kulturami, které dané jazyky reprezentují a zprostředkovávají.
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Dítě potřebuje pomoc ze strany rodičů, ti zase podporu jiných dospělých - např.
učitelek mateřských škol, podporu jich samých ve své síly a v to, že vedou své dítě
správně. Rodiče i učitelé musí respektovat právo dítěte na dětství, je nesmyslné a
nepřiměřené je předčasně zatěžovat jen proto, že se dospělí obávají, jak obstojí ve
vícejazyčných nárocích či později ve škole. ( Šulová, Bartanusz in Mertin, Gilnerová,
2003, str. 171 )

1. 6. Shrnutí
Adaptace dítěte cizí národnosti je velmi náročná jak pro dítě samo, tak pro učitele.
Dítě, které bylo do této doby zvyklé pouze na osoby jemu blízké se náhle ocitne
v prostředí, které vůbec nezná a kde se ještě navíc hovoří úplně jiným jazykem, než
na které bylo zvyklé.
Dítě se začleňuje do lidské společnosti tím, že si hledá vazby ke svému okolí a
orientuje se v situacích, do kterých se dostává a učí se je řešit, hledá vzory, tj.
nápovědy pro řešení problémů. Proto, aby se dítě cítilo dobře a mělo v daném člověku
důvěru, nesmíme opomenout i takové důležité komunikační prostředky, jako je úsměv,
který dává znamení vztahu, příjemného naladění, pocitu jistoty, bezpečí a pohody.
Verbální výklad v samostatné podobě není pro dítě cizí národnosti, které se
adaptuje v novém prostředí, vůbec vhodný. Musí být naplněna potřeba pohybu, hry,
experimentace, vzájemné spolupráce dětí při řešení složitějších problémů a situací,
rozdělení rolí a úkolů. Proto je třeba dítě zabavit především hrou a pohybem. Každá
činnost by měla být pro dítě spontánní, dobrovolná, zábavná a zároveň by si z ní měl
odnést nějaké nové poznatky či zkušenosti.
Cílem každé adaptace je začlenění dítěte do kolektivu, komunikace s dítětem a
předpoklad každého jedince k učení. A to tak, aby se dítě cítilo dobře, chtělo se
dovídat a aby se učilo rádo i v pozdějším věku.
Učitelka by měla respektovat individuální potřeby každého dítěte, měla by
respektovat jeho vnitřní podmínky, jeho inteligenci, délku pozornosti a hlavně dítě do
ničeho nenutit a vytvořit mu příjemné a bezpečné prostředí.
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2. Praktická část
2.1. Cíl výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se začleňuje dítě jiné národnosti
do české mateřské školy. Jak se vyvíjí jeho vztah k českému jazyku, jak komunikuje a
jak vychází se svými vrstevníky a učiteli.

Zaměřila jsem se na tyto body:
1. Co vím o dítěti a jeho rodině.

2. Jak se dítě začleňuje do české mateřské školy. Jakou vyvíjí aktivitu, jak si osvojuje
cizí jazyk, jak se dorozumívá, jak spolupracuje.

3. Jaké metody použijí učitelé při adaptaci těchto dětí cizí národnosti.

4. Jak jsou rodiče nápomocní pro tyto děti a jak spolupracují s mateřskou školou.

2. 2. Metody výzkumu
Pozorování
Pozorování se zaměřuje na určité činnosti jedinců, případně okolnosti těchto
činností. Je ovlivněno pozorovatelem, jeho postoji, pozorností aj. Objektivita je
docilována

větším

počtem

nezávislých

pozorovatelů,

případně

posuzovatelů

videozáznamu, přesně stanoveným plánem, kritérii, sledem a průběhem pozorování.
Pozorování lze dělit na soustavné a příležitostné, na zúčastněné a nezúčastněné,
zjevné a skryté, přirozené a laboratorní, přímé a zprostředkované, strukturované a
nestrukturované. (Hartl, 1993)

Cíl mého pozorování
Cílem mého pozorování bylo zjistit, jak se chovají děti cizí národnosti při nástupu
do české mateřské školy v průběhu zhruba prvního roku. Jaké dělají pokroky a jaká je
komunikace s jejich rodiči.
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Vybrala jsem si náhodně tyto tři děti:
a,

Když jsem pracovala jako au-pair, zaujal mě rusko-francouzský chlapec Aron,

který měl velké problémy s chováním. Proto jsem se na jeho chování zaměřila a když
nastoupil do MŠ, poprosila jsem jeho učitelky, aby mi průběh jeho sledování popsaly i
ony.

b,

S druhým dítětem, Markusem, jsem se setkala, když jsem pracovala jako

pedagogický asistent v mateřské škole se speciální péčí a Aron byl přímo v mé třídě.
Ve třídě byl sice už rok, ale jeho adaptační období mi popisovali jeho učitelé a něco
jsem použila ze svých záznamů, když jsem na tuto školu chodila o rok dříve, jako
praktikantka.

c, Třetí sledovanou byla Annie, se kterou jsem se setkala taktéž při práci au-pair a
jelikož jsem znala paní ředitelku MŠ, na kterou Annie nastoupila, přišlo mi zajímavé
sledovat a následně konzultovat její adaptaci přímo s paní ředitelkou.

Průběh sledování
Ve dvou případech jsem sledovala vybrané děti částečně sama, když jsem
docházela do MŠ na pozorování. Ve třetím případě jsem celý průběh sledování
postavila na situacích, které mi popsaly učitelky a příbuzní či blízké osoby Arona.
Ve všech případech jsem však nedávala jen na můj subjektivní názor, ale vždy
jsem se radila s lidmi, kteří sledované děti znali, takže mé názory a výroky jsou spíše
objektivní.

Záměr
Mým záměrem nebyl žádný konkrétní výsledek, nýbrž jen pozorování odlišnosti
jejich chování oproti jiným dětem. Do tříd za těmito dětmi jsem chodila náhodně a
s tím záměrem, že uvidím, jak se dnes mé sledované děti budou chovat při volné hře,
v komunitním kruhu, při svačině a při pobytu venku. Také jsem se zaměřila na to, jak
jejich rodiče často přichází do třídy, jaký je jejich každodenní příchod do MŠ, jak a
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s kým komunikují a s tím, že zjistím od učitelů, zda udělaly tyto děti nějaký pokrok,
nebo co zajímavého se za tu dobu, co jsem děti neviděla, stalo.

2. 3. Sledované děti
Po celou dobu mého pozorování, jsem se však bohužel nesetkala s dítětem, které
by navštěvovalo nejprve MŠ ve své zemi narození, ale všechny mé pozorované děti
začaly navštěvovat nejprve českou MŠ a až v době, kdy měly přejít do základní školy,
začaly navštěvovat anglické školy. Takže nemohu soudit, jaká byla jejich adaptace
v jejich rodné zemi a jaká je jejich adaptace v České republice.

2. 3.1. Dítě č. 1 — ARON (rusko-francouz)
Kasuistika
Rodinná anamnéza:
Narozen: květen 2004

Matka: - podnikatelka v dřevovýrobě
- ruské národnosti (38let)
- v Čechách žije 10let

Otec: - ředitel česko-francouzské obchodní komory
- francouzské národnosti (50let)
- v Čechách žije 6let

Sourozenci: bratr George (15let), ruské národnosti
- žák základní školy. Během mého sledování však přešel na soukromé
gymnázium, protože ho z deváté třídy základní školy vyloučili z důvodu špatného
chování a prospěchu.
- do Čech se přistěhoval s matkou, když mu bylo 5 let
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Můj osobní pohled na rodinu/setkání s rodinou
S touto rodinou jsem se setkala v době, kdy jsem začínala pracovat jako au-pair
pro

česko-anglické rodiny žijící v Praze.
Původně jsem do této rodiny přišla jen na jeden den, jako záskok za jejich au-pair,

ale nakonec jsem tam byla skoro 4měsíce vždy ale jen maximálně na 2dny v týdnu.
Když jsem u této rodiny nastoupila, matka studovala dálkově management a otec
byl od rána do večera v práci a dokonce se přihodilo, že musel odjet na necelý měsíc
do Francie, takže o děti jsem se starala buď já a nebo druhý au-pair Petr.
Matka chtěla na hlídání spíše chlapce, protože byla toho názoru, že staršímu
synovi bude kamarádem a mladšímu takový druhý tatínek.
Aron se narodil v České republice. O jeho výchovu se spíše starali au-pair nebo
starší bratr, který má však problémy sám se sebou, takže spolu sledovali jen televizi.
Starší bratr nemá ani žádné kamarády a záliby. Komunikuje ale čtyřmi jazyky, protože
rodina doma mluví anglicky, otec na mladšího syna francouzský, matka na oba syny
ruský a s au-pair mluví česky.
Aron je velmi hyperaktivní dítě. Když jsem u této rodiny nastoupila, bylo mu dva a
půl roku, takže vše co dělal, přišlo rodině roztomilé a nevinné. Matka říkávala, že mu
musí být vše dovoleno a nic zakázáno, že celý dům je jen pro něj, tak ať se s Petrem
staráme jen o to, aby se mu nic nestalo. A tak Aron dělal vše, co rodičům přišlo
kouzelné a roztomilé. Mohl ničit nábytek tím, že po něm jezdil hračkami. Házel z okna
hračky, vyléval vodu zvaný do celé koupelny, jídlo a pití lil zásadně na sedačky,
vyhazoval z kuchyně mouku a hospodyňka mu musela dovolit ji rozházet po celém
domě a uklizečka jen chodila a vše po něm uklízela.
Matce toto Aronovo chování nevadilo, ale když otec přišel někdy náhle dříve
z práce, tak se Aronova chování zděsil. Většinou se zavřel s matkou do kanceláře a
do noci pracovali u počítače a děti je nesměly rušit.

Aronovo chování doma
Jak už jsem se zmiňovala, Aron je velmi hyperaktivní dítě. Vůbec nemusí spát.
Ráno v devět hodin je vzhůru a chodí spát zásadně až po půlnoci a během dne vůbec
nespí. Nemá žádný přesný režim. Jí jen kdy sám chce. Do jídla jsme ho vůbec neměli
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tlačit. Matka nám říkala, že mu stačí položit láhev s rozmixovanou kaší či polévkou na
stůl a on si sám vezme až bude chtít. Ale Aronek zásadně celou láhev vyléval do
křesla v obývacím pokoji.
Jediné co věděl bylo, kde jsou sušenky a tak sám neustále lezl do šuplíku se
sušenkami a byl schopný je všechny sníst. Po několikátém marném pokusu matce
vysvětlit, že by měl jíst raději pořádná jídla, než ho nechat chodit na sušenky, jsme se
rozhodli, že hned jak matka odejde z domova, sušenky schováme na ledničku, kam
Aronek nevidí ani nevyleze. Na svůj věk byl totiž velmi vynalézavý. Kamkoliv
potřeboval vylézt, tam si přinesl židli a vždy se tam dostal.
Po nějaké době jsme se s Petrem rozhodli, že by bylo dobré Arona naučit chodit
na nočník. Snažili jsme se o to tři měsíce, ale bylo to téměř marné. Aron si vždy sám
přišel pro plenku a i když jsem ho násilím dávala na nočník, tak se bránil a příšerně
brečel a škrábal, takže jsem mu tu plenku nakonec uvázala. Pak jsme se rozhodli, že
plenky schováme. Jenže Aronek začal dělat svoji potřebu všude, kde to šlo, jen ne na
nočník. A nejhorší na tom bylo to, že si to schovával pro svoji matku a té to přišlo
ohromně vtipné, když viděla svého dvouletého syna, jak koná svoji potřebu na
pohovce a strašně se tomu směje. Takže malý Aronek to pak dělal pořád. Kromě toho
se neustále svlékal. Nejenom doma, ale třeba i před dětmi na hřišti v zimě, kdy bylo
mínus tři stupně. Neustále také utíkal. Byl schopný utíkat třeba dvě hodiny a přišlo mu
hrozně vtipné, že na něj volám, ať stojí. Několikrát jsem musela použít i mírný fyzický
trest, aby věděl, že to nesmí dělat, ale nikdy to nepomohlo. Pořád mi utíkal. Několikrát
se mi stalo, že jsem ho třeba půl dne nemohla najít, a poté jsem ho našla u nějakého
domu, jak běhá po schodech. Byly to velké nervy.
Proto kdykoliv přišla nějaká návštěva, zavřeli mě s Aronern do malého domečku
nad garáží a tam jsem ho musela udržet třeba šest hodin. To pak bylo přímo peklo,
protože Aron potřeboval neustále běhat a něco objevovat a jediné, co na něj platilo
byla jeho oblíbená pohádka O krtečkovi. Na tu se dokázal dívat třeba dvakrát dokola.

Mateřský jazyk Arona
Aron si za svůj mateřský jazyk vybral francouzštinu. Takže Aron vyrůstal mezi
čtyřmi jazyky a asi nejlépe uměl francouzský. I když ve dvou a půl letech uměl říci jen
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jídlo, pití a vypadalo to, že když na něj otec mluví, tak mu rozumí, ale česky uměl říci
jen jablíčko, auto a krtek a ruský také jen pár věcí ohledně jídla a spaní.

Nástup do mateřské školy
Když už nás tohle chování docela rozčilovalo a říkali jsme si, kam to Aron chudák
dovede, když stále neumí chodit na nočník a stále nemá žádná pravidla, oznámila
nám jeho matka, že už nás nepotřebuje, že Aron půjde do školky.
Pro vstup do mateřské školy nebyl Aron vůbec připravený. Neměl žádné sociální
návyky a pravidelný režim. Matka i otec byli toho názoru, že v mateřské škole ho to
naučí. Tak poslali Arona do české státní mateřské školy.

Popis mateřské školy
Program mateřské školy
Zaměřuje se na rozvoj výtvarných a pohybových aktivit a na lidové zvyky a
obyčeje. Tomu je přizpůsoben program mateřské školy.

Kromě toho zde probíhají zájmové kroužky angličtiny, hudební výchovy, výtvarné
výchovy a hry na flétnu, které vyučují kvalifikovaní lektoři.

V oblasti tělesné výchovy úzce spolupracuje se základní školou - 1x týdně
navštěvují tělocvičnu. Zejména předškolní děti tak mohou získat další nové zkušenosti
při cvičení v prostředí školy, kterou budou příští rok navštěvovat. Ve 2. pololetí
školního roku zařazují 1* týdně plavecký výcvik.

Rámcový program
Téma: Pojďte, budeme spolu poznávat svět

Prostředí
Mateřská škola se nachází na okraji Prahy. Tato část působí spíše jako menší
vesnička, proto má také tato škola jen dvě třídy.
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Škola je umístěna v patrové vilce, obklopena velkou zahradou.
V přízemí školy se nachází dvě šatny, kuchyň, jídelna, kumbál, umývárny a
toaletky pro děti, a jedna třída, ve které jsou tři stolky na pracovní činnosti a velký
prostor s kobercem pro děti na hraní a cvičení.
V patře jsou taktéž umývárny a toaletky pro děti, ředitelna s kumbálem na
pracovní listy, knihy a veškeré pomůcky a druhá třída, která je stejná jako třída
v přízemí.

Vybavení
Třídy jsou vybaveny stolky na pracovní činnosti. Děti mají papíry a pomůcky na
malování, lepení a vystřihování v šuplíkách u těchto stolečků vždy k dispozici. Ve
skříňkách mají děti puzzle, stavebnice a různé společenské hry.
Třídy jsou vybaveny klavírem, tabulí, magnetickými tabulemi, koutkem především
pro holčičky, vybaven kočárky, velkou skříňkou plnou šatiček pro princezny a malou
kuchyňkou. Kluci zde naleznou velká auta, míče a obří stavebnice.

Zahrada
Na zahradě je jedno pískoviště, altánek, klouzačka, prolézačka, spousta laviček,
dřevěných domečků a bazén.

Učitelský sbor
V této škole pracují dvě učitelky a jedna ředitelka. Učitelky se ve třídách střídají,
takže nemají přesně stanoveno, která má první třídu a která druhou třídu.
Jedna učitelka a ředitelka je matka s dcerou. Druhá učitelka je dlouholetá
kamarádka ředitelky, takže škola funguje ve velmi dobrém rodinném prostředí.
Učitelky spolu spolupracují i mimo školu. Pořádají pro rodiče různé akce, pikniky,
taneční a divadelní představení.
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Sociální vztahy v MŠ
Škola má v každé třídě 20 dětí a děti s obou tříd si hrají na zahradě neustále spolu
a jelikož bydlí všichni v okolí, tak je většina dětí příbuzných nebo sousedé, takže se
celá škola velmi dobře zná, a proto fungují jako škola rodinného typu.
Třídy jsou smíšené. Třída, do které nastoupil Aron je dá se říci klidná a nemají
mezi sebou nikoho, kdo by tuto třídu narušoval.
V září přibrali do této třídy jen šest dětí, ale se všemi se skoro znali. Tři jsou
sourozenci dětí, které sem už docházely. Dvě děti docházely už od března minulého
roku na dopoledne a jeden úplně nový byl pouze Aron.
Třída má sedm předškolních dětí, sedm čtyřletých a šest dětí nových, tříletých.
Třídu vedou dva kluci, kteří vše organizují a většinou jsou vždy středem pozornosti a
jdou vzorem ostatním dětem. Velká kamarádka a pomocnice malým dětem je čtyřletá
holčička, která je pravou rukou paní učitelce při oblékání dětí v šatně.

Denní program mateřské školy
Třída je zvyklá na každodenní režim, povídání si v kruhu, svačinku, cvičení,
zpívání při klavíru a na hru, díky které se vždy naučí nějakou novou básničku, či
číslice, písmenka nebo nějaká zvířátka.
Poté jde celá škola na zahradu, kde mají děti prostor k volné hře. Po pobytu venku
mají děti oběd, spaní a odpolední program.

Chování Arona v mateřské škole
Tuto situaci mi popisovala jedna z učitelek této mateřské školy, do které Aron
nastoupil. Druhá se k situaci nechtěla vyjadřovat.
V prvních dnech probíhala Aronova adaptace bez větších problémů. Aronovi
odloučení od matky vůbec nevadilo. Byl zvyklý, takže matce z šatny vždy utíkal a do
třídy se velmi těšil, jelikož děti znal jen z dětského hřiště a s tolika hračkami se také
doma nesetkal.
Aron si chtěl se vším a s každým hned hrát, jenže jeho problém byl v tom, že
neměl žádné základní sociální návyky, nevydržel v klidu sedět, nikomu nerozuměl a
dětem neustále ubližoval. Aron byl ve škole něco málo přes měsíc a po celou tuto
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dobu se škola snažila Arona jakkoliv začlenit mezi děti. Učitelky dělaly co jen mohly,
aby Arona naučily chodit alespoň na záchod a jíst z talíře, ale stále upozorňovaly
rodiče, že Aron je nezvladatelný a že s ním potřebují pomoci.

Pozorování Arona v MŠ
Aron navštěvuje mateřskou školu již 4týden. (V době, kdy už se řeší jeho situace
s nezvládáním).
Poprosila jsem paní učitelku, aby mi zaznamenala Aronův den v mateřské škole.
Posléze mi ale při debatě o Aronově chování potvrdila, že takto probíhá téměř každý
den již od nástupu Arona do školy. Vůbec nic se v jeho chování nelepší a situace se
spíše naopak horší špatnou komunikací s rodiči.

Volná hra
Ráno pobíhá po třídě. Pořád se usmívá a vypadá velmi spokojeně. Ostatní děti si
spokojeně hrají a Aron k nim občas přiskočí, koukne se, co dělají, sám si vezme, co je
mu zrovna zajímavé a zase pobíhá po třídě. Nejvíce ho zajímají velká auta. S nimi
dokáže jezdit třeba celý den, ale vůbec nebere ohledy na jiné děti. Schválně do nich
naráží a i když mu učitelky vysvětlují, že se to nedělá a ostatní děti i brečí, protože jim
dost ublížil, Aron z toho má legraci a dělá to stále dokola.

Ranní kruh
Komunitního kroužku se Aron vůbec nezúčastňuje. Má pořád co prozkoumávat a
nejraději by lezl po stolech. Jedna paní učitelka se musí vždy věnovat jemu, aby
nerušil ostatní děti.

Svačina
Aron si nesedne ke stolku ani při svačině. Pořád učitelkám říká, že nechce. Při
kreslení či nějaké tvorbě se jen ze začátku koukne, co se bude dělat zajímavého,
vyzkouší si třeba pár pastelek, či barvy a poté to nechá a běží zase k autům...
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Vyjádření paní učitelky
Takto probíhá téměř každý Aronův den. Nic se nemění, ani nelepší. Jednou
dokonce vzal z koupelny všechny kartáčky na zuby a zapíchal je do květináčů po
chodbě. Jindy vzal zase mýdla a naházel je do záchodků.
Když už si vzal někdy svačinku, tak ji poházel po koberci, nadrobil ji do hraček a
hrál si s nimi, jako s odpadky. Jednou se mu prý podařilo zmocnit se konvičky
s čajem. Paní učitelka si toho všimla, ale Aron jí s konvičkou neustále utíkal a měl
z toho ohromnou legraci, až celý čaj vylil na koberec, kde si děti hrají. Ale bohužel ne
omylem, ale schválně.
Na vycházce byl nezvladatelný. Po týdnu, kdy za ním každý den učitelky běhaly a
hledaly ho, odmítly na vycházky chodit a zůstávaly jen na zahradě, kde však musely
dávat velký pozor, aby Aron nikomu neublížil, či nepřelezl plot a neutekl.

Jazyková bariéra
Aron se vůbec nesnažil zapojit do kolektivu. V komunikativním kruhu sedět
nedokázal. Poslouchat a vnímat kolem sebe také nedokázal, tak se na jeho mluveném
projevu nic nezměnilo. Uměl říci jen slova jako :,,PITI“, což znamenalo, že chce napít,
nebo když bylo ke svačině jablíčko, tak uměl říci, že chce jablíčko, ale jinak neustále
vykřikoval francouzská slovíčka a nikdo mu tak nerozuměl. Ale Aronovi to vůbec
nevadilo, protože i přesto dál pobíhal po třídě a vesele se usmíval.
Jediné, co obě paní učitelky potěšilo, když zpívaly s dětmi píseň:,, Skákal pes přes
oves“, tak Aron ztichl a pořád vykřikoval radostně: „PES, PES, PES!!!“

Komunikace s rodiči
Jelikož si začali stěžovat už i rodiče na to, že jejich děti se netěší do školy jako
dříve, protože se bojí toho, že jim Aron bude opět ubližovat, požádaly učitelky matku,
aby do mateřské školy chodila na nějaký čas s Aronem a pomohla tak s jeho adaptací
a sociálními návyky. Jenže matku tato slova velmi rozzlobila.. Matka se proto hluboce
urazila, že si škola dovolila říci, že její syn je zanedbaný a nezvladatelný, a tak začala
školu urážet. Psala ředitelce dopisy, že zaměstnává postižené učitelky, které děti
nezvládají a že pokud je nevyhodí, tak si bude stěžovat na ministerstvu školství,
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protože ona, jako manželka ředitele francouzsko-české obchodní komory, na to má
údajně právo. Jenže paní ředitelku to samozřejmě také pobouřilo, a tak, protože na to
měla samozřejmě právo, Arona ze školy vyloučila a důvod uvedla, že je Aron
nezvladatelný, že navrhuje psychologické a lékařské vyšetření a dalším důvodem je
jeho matka, která urazila školu a neumí s lidmi slušně jednat.
Matku Arona to však rozzlobilo natolik, že podala na školu trestní oznámení a
v současné době tento případ řeší právníci a soudci. Ruska podala oznámení na to,
že škola zaměstnává učitelky s handicapem, které pak nezvládají děti a že má škola
výhrady proti cizincům.

Současnost
V současné době Aron stále do žádné školy nechodí a stará se o něj ten, kdo je
zrovna doma. Tudíž hospodyňka, uklizečka či babička nebo jeho matka. Avšak stále si
Aron může dělat co chce. Stále prý močí na sedačky a stále maluje jídlem všude po
nábytku. Takže žádné změny ve výchově u Arona nenastaly.

Zhodnocení adaptace
Vstup do MŠ je pro dítě do určité míry zátěžovou situací. Jsou děti, které si na
nové prostředí zvyknou snadno a bez problémů navazují nové kontakty a naopak jsou
děti, které potřebují více času, trpělivosti a pochopení.
V Aronově případě jde o situaci, kdy mu změna prostředí nedělala žádné
problémy. Jeho projevy chování působily někdy natolik sebejistě, že měly učitelky
pocit, jako by tuto třídu navštěvoval už roky a se všemi se znal.
Když jsem společně s učitelkami řešila, jak se adaptovaly jiné, avšak stejně staré
děti jako je Aron a jak si zvykaly na prostředí a určitý denní režim, tak se shodly na
tom, že některým dětem trvala adaptace až dva měsíce, kdežto Aron jakoby svou
adaptační fázi úplně přeskočil, avšak zároveň s ní přeskočil i způsoby chování a
návyků, které po něm škola vyžadovala.
V tomto případě o schopnost přizpůsobit se k danému prostředí, tedy o adaptaci,
vůbec nešlo. Aron byl sám sobě svým pánem a byl zvyklý, že vždy všichni dělali to, co
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chtěl. Když se mu někdo snažil něco vysvětlit, tak Aron vůbec nevnímal, jen vesele
pobíhal po třídě.
Jeho chování je opravdu dosti zvláštní. Myslím, že jde o nějakou duševní poruchu,
protože na Arona neplatilo skutečně nic. Kdyby bylo sjeho rodiči rozumné řeči, tak
bych jim i já osobně doporučila lékařské a psychologické vyšetření, protože si ani
neumím představit, jak by vypadal jeho nástup na základní školu.
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2. 3. 2. Dítě č. 2 - MARKUS (mexiko-švéd)
Kasuistika
Rodinná anamnéza:
Narozen: září 2004

Matka: diplomatka
- do Čech přijela jen na 2 roky
- mexická národnost

Otec: muž v domácnosti
- do Čech přijel se svou ženou, aby se postaral o své tři syny
- norská národnost

Sourozenci: bratr Jack 9let, žák Riverside school in Prague
bratr Andrew 7let, žák Riverside school in Prague

Rodinná situace
Jedno z mých

dalších sledovaných dětí je chlapec, který původně pochází ze

Švédská a oba jeho bratři navštěvovali původně MŠ ve Švédsku. Nyní však rodina žije
dva roky v ČR a proto chlapec musel začít chodit do české MŠ.

Rodina žila několik let ve Švédsku a do ČR se museli přestěhovat náhle, takže
vůbec neměli tušení, co je čeká. Mexický konzulát zajistil jejich dvěma nejstarším
dětem docházku do soukromé anglické školy. O nejmladšího syna Markuse se měl
postarat otec, který si zde na dva roky práci hledat nechtěl. Matka však byla od rána
do večera na velvyslanectví a otci přišla nabídka, aby porovnával život v České
republice oproti životu v Norsku do jednoho norského časopisu, a tak našel
nejmladšímu synovi českou mateřskou školu. Rodina však česky vůbec neumí, takže
první větší zádrhel byl v tom, jak se vůbec se školou domluvit. Mexická ambasáda
tedy znovu sehrála svou roli a sehnala otci překladatele, který s otcem a synem zašel
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do české školy a domluvil se s ředitelkou, že chlapec do jejich školy začne chodit i
přesto, že česky nehovoří.

Jazyk, kterým se rodina dorozumívá
Jelikož je otec ze Švédská a matka z Mexika, doma hovoří anglicky. I ostatní dva
bratři navštěvují anglické školy, takže doma mezi sebou všichni hovoří anglicky. Ale
pokud jsou děti jen s otcem, hovoří na ně občas i švédsky. Jen Markus má tu
nevýhodu, že navštěvuje českou školu, a tak musel přijmout za svůj jazyk i češtinu. A
to i přesto, že doma česky nikdo nemluví.

Popis mateřské školy
Tato státní mateřská škola je čtyřtřídní. Tři oddělení pro 25 dětí, kde integrují
menší počet handicapovaných dětí, a jedno oddělení "speciální" pro děti s
kombinovanými vadami či těžšími postiženími pro deset až dvanáct dětí. Dětskou část
společenství školy tedy tvoří celkem asi 90 dětí, dospělou část pak jedna ředitelka,
šest učitelek a dva učitelé, logopedka, školní psycholožka, školnice, uklízečka a tři
kuchařky.

Prostředí:
Jde o patrovou budovu, v níž v každém patře jsou dvě třídy, které mají svou šatnu,
umývárnu, toaletky pro děti, šatnu s toaletami pro učitele, místnost pro výtvarné
potřeby, vestavěnou skříň pro věci, které potřebují k sportovním hrám, kuchyňku,
pracovnu s několika stoly, kde děti zároveň i jedí, dále zde mají velkou hernu se
spoustou stavebnic, hraček, her, aut, panenek, kuchyňský koutek a malou místnost
s dřevěnými hračkami.

Zahrada:
Škola má velkou zahradu, která má tři pískoviště, asfaltovou dráhu pro koloběžky,
spoustu prolézaček a klouzaček, dřevěný domeček s kočárky, auty, bábovkami a
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různým nářadím. Jezírko s rybičkami a spoustu volného prostoru, který děti využívají
pro hraní fotbalu, hokeje, stavění domečků apod.

Učitelský sbor:
Téměř všichni učitelé v této MŠ mají vystudovanou vysokou školu a nějakou
specializaci. Např. logopedii, psychologii, speciální péči apod.
Jak jsem měla možnost poznat, tak ve škole nepanují bohužel moc dobré
vzájemné vztahy mezi učiteli. Každý si dělá jen svou práci a jen když musí, tak
spolupracuje s nějakým kolegou, ale většinou si každý dělá jen to, co chce zrovna on.
Práce učitelů je však velmi kvalitní a děti se sem moc těší.
Do třídy, kam dochází Markus chodí 26 dětí. Je zde 12 předškoláků, 6 nových
tříletých dětí a zbytek jsou 4 a 5tileté děti. Z nich je jedna holčička tělesně postižena a
dva chlapci zde mají diagnostikovánu těžkou hyperaktivitu, proto do této třídy byla
přibrána pedagogická asistentka, kterou jsem zastávala po dobu dvou měsíců já.

Adaptace chlapce v 1. roce docházení do MŠ v ČR
Chlapec přišel poprvé do české MŠ se svým otcem. Ani jeden z nich neuměl
česky. S otcem se dorozumíval pan učitel, který jako jediný z celé MŠ se dorozumí
anglicky.

Příchod do MŠ
Markus se držel otcovy nohy a nechtěl se ho pustit. Byl docela dost překvapený
z toho, kolik dětí je ve třídě. Byl zvyklý jen na svou rodinu a najednou se ze dne na
den ocitl ve třídě s dalšími 24dětmi a ještě k tomu nikomu nerozuměl.
Jeho otec vystupoval jako komik. Když vcházel s Markusem do třídy byl velmi milý,
zábavný a snažil se Markusovi ukázat, že škola je fajn. S každé hračky dělal jeho otec
velkou zábavu a všechno se snažil Markusovi ukázat, aby ho ubezpečil, že je třída
bezpečná a že se mu tam bude líbit. Markus se však i přesto držel otcovy nohy a vše
si jen nervózně a nedůvěřivě prohlížel.
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Když chtěla snaživému otci pomoci i učitelka, neuspěla. Začala na Markuse hovořit
česky a toho se chlapec zalekl a s učitelkou odmítal kamarádit. Proto nechali učitelé
Markuse zatím bez povšimnutí. Mluvili dál na děti a čekali, dokud se Markus sám
nezapojí.

Markusův pobyt ve třídě
Markus vždy seděl sám na lavičce a vše jen pozoroval.
Každé ráno bylo však lepší a lepší. Loučení od tatínka bylo sice těžké, ale tatínek ho
vždy do třídy doprovodil, ukázal mu s čím si děti hrají a Markus se vždy k nějakým
dětem připojil a hrál si s nimi.
Každý den si však Markus nosil do třídy své hračky. Třeba jen malé autíčko, či
koně s rytířem, ale potřeboval mít pocit, že má něco svého. Každému to vždy
ukazoval, ale s nikým ještě nemluvil. Neuměl to a styděl se.

Komunitní kruh
Markus se začal zapojovat i do komunitního kruhu. Sedal si do něj i s ostatními
dětmi, ale nikdy nehovořil. Vždy jen poslouchal a do ničeho nebyl nikdy nucen. Jen
když padla otázka: ,,S čím nebo s kým jste si dnes hrály?“ Tak byl Markus žádán, aby
na toho dotyčného nebo na danou věc ukázal a tak také učinil.
Tuto situaci mi popisoval pan učitel, který Markusovu adaptaci sledoval celý rok. Já
jsem zde byla přítomna jen jednou týdně na dvě hodiny při ranní volné hře a při
komunitním kruhu.

Sledování Markuse v MŠ v průběhu dvou měsíců
Do této MŠ jsem měla možnost nastoupit jako pedagogická asistentka. Potom
všem, co mi pan učitel popisoval, tak se Markus hodně zlepšil. Trvalo skoro půl roku,
než Markus začal mluvit. Začal hezky zdravit, děkovat, prosit.
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Komunikace
Zažila jsem jen jednu situaci, kdy si Markus nevěděl rady, a to když se přálo
někomu k narozeninám, tak Markus poprosil pana učitele, aby mu pomohl s tím, co
má říci a spolu to vždy zvládli. Skloňovat a správně tvořit větu neuměl ani po roce a
půl ve škole, ale za to uměl krásně mluvit a bez problémů už mluvil i v komunikativním
kruhu, hrál si s dětmi. Když se mu něco nelíbilo, tak uměl i zakřičet, ale zase byl
hodně lítostivý. Když nebylo něco podle něj, tak častokrát plakal. Sedl si na svou
lavičku, kde strávil skoro celý loňský rok a tam trucoval do té doby, než mu někdo
pomohl zapomenout na to zlé, co se mu podle něj přihodilo.

Všichni se ale obávali, jak Markus zvládne adaptaci po velkých prázdninách, když
na něj nikdo nebude dva měsíce hovořit česky, ale Markus to zvládl úplně bez
problémů, protože jeho tatínek přijal českou hospodyni, která na Markuse mluvila
česky a tím pádem se Markus v září vrátil do školy absolutně spokojen a rozuměl
všemu, co se po něm požadovalo.

Je vidět, že udělal obrovský pokrok. Z kluka, který posedával na lavičce a byl půl
roku jen pozorovatelem, poté další půl roku sice už účastníkem, ale stále bez mluvení,
tak ale po roce se z něj vyklubal velmi šikovný a samostatný kluk.

Kresba
Jen jedna věc je u něj záporná a to ta, že se dost často vzteká.
Většinou při kreslení obrázků a to jsem si všimla u většiny cizinců, které hlídám, že se
vztekají při kreslení. U českých dětí se mi to nikdy nestalo, ale když kreslí děti cizinců,
tak neustále říkají, že to neumí, že to nezvládnou a že je to ošklivé a své obrázky
trhají a házejí je zmuchlané a vzteky ze stolů. Stejně tak se choval i Markus. Poté
dokázal třeba hodinu sedět u stolu s pokrčenýma rukama a truchlil nad svým
výkresem a nic s ním nepohnulo. Když na něj někdo začal mluvit, tak byl naopak ještě
více vzteklý, tak ho učitelé nechávali, aby se vztekal jak dlouho bude chtít, a poté ať
přijde za nimi.
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Když jsem o této situaci hovořila s jednou maminkou, která má také dítě s mužem
cizí národnosti, avšak její syn navštěvuje anglickou školu, ale má podobné problémy
s malováním, jako Markus, tak mi na tuto situaci řekla zajímavý názor. Ona si myslí,
že se tyto děti chovají tak výbušně proto, že děti v anglických školách musí být za
každou cenu jedničky. Tzn. nejlepší ze všech! Tak je veden i celý jejich den. Hned od
rána děti soutěží. Ať je to v tom, kdo napíše nejlépe písemný test, či kdo nejlépe
přečte knihu, kdo doběhne nejrychleji určitou vzdálenost atd. Na konci dne je
vyhlášení a ten, kdo byl v ten den nejlepší, dostane na tričko nálepku s nápisem BEST
= nejlepší!!! Proto si tato maminka myslí, že jsou na tyto děti kladeny větší požadavky
a když se jim něco nepovede, bojí se toho, že někdo jiný by mohl být lepší než oni, a
tak jakoby neustále s někým závodí.
Jelikož má Markus dva starší bratry, tak můžeme soudit, že s nimi Markus
odmalička závodí v tom, který z nich je lepší. A když mu tedy náhodou něco nejde,
jako v tomto případě malování, tak neumí danou situaci řešit a cítí se méněcenný a je
naštvaný především sám na sebe.

Jeho učitelka mi řekla, že to chce čas. Čím bude Markus starší, tím více bude
chápat, že nemůže být vždy nejlepší a časem si jistě začne uvědomovat, že nemá
cenu být naštvaný a s nikým nekomunikovat, protože s tím stejně ničeho nedosáhne,
jen si zbytečně zkazí část dne.

Současnost
V prosinci se Markus odstěhoval spolu s bratry a otcem za matkou do
Washingtonu DC. Když jsem si psala sjeho otcem o tom, jak se tam rodina má, říkal
mi, že jsou děti zatím šťastné, že vidí svoji matku. Poté mě ale prosil, zda bych
nechtěla dělat ou-pair pro Markuse ve Washingtonu, protože by chtěli, aby měl českou
učitelku, když se tu tak dobře naučil česky. Musela jsem tuto nabídku bohužel
odmítnout, protože ač mi byla tato rodina velice sympatická, tak bych nedokázala
opustit vše, co v současné době v České republice mám. Přeji Markusovi, aby jeho
další adaptace byla stejně tak úspěšná, jako byla v České republice a aby tam žili
spokojeně celá rodina.
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Zhodnocení adaptace Markuse do české MŠ
O Markusovi jsem se často bavila s učitelem, který s Markusem strávil nejvíce
času, a který se jako jediný dorozuměl s jeho otcem.
Shodli jsme se na tom, že bylo opravdu nezbytné, aby Markus získal jistotu, že
prostředí třídy, do které pravidelně docházel, je pro něj bezpečné. A také aby byl ze
začátku skutečně pozorovatelem, protože jedině tak pochopí, co českými slovy chtěl
učitel říci.

36

2. 3. 3. Dítě č. 3 - ANNIE (čecho-angličanka)
Kasuistika
Rodinná anamnéza:
Narozen: únor 2004

Matka: žena v domácnosti (37let)
- národnost česká

Otec: ředitel Londýnské realitní společnosti sídlící v Praze (57let)
- národnost britská

Sourozenci: bratr Thomas (8let), žák The international school of Prague

Rodinná situace
Třetí mou sledovanou dívkou je Annie. Annie není tak úplně cizí národnosti, ale
narodila se v Londýně a do svých dvou a půl let tam i žila. Maminku má Češku, takže
česky hovoří docela dobře.
U Annie doma se mluvilo zásadně anglicky, ale když tatínek nebyl doma, tak
maminka na děti mluvila česky. Holčička má ještě o tři roky staršího bratra, který však
chodí do anglické školy, takže i s ním mluví spíše anglicky.

Spolupráce s rodinou
Tato rodina je mi nejblíže, protože jsem u této rodiny pracovala téměř 3 a půl roku
jako au-pair, takže jsem Annie znala téměř od jejího narození. Annie se na mne hodně
uvázala, takže se mi i několikrát stalo, že mě oslovovala: „maminko!“ S Annie jsem
strávila před jejím nástupem do MŠ téměř většinu svého času. Hodně jsme toho spolu
procestovaly a hodně jsme toho spolu zažily. To však ale posléze narušilo celé mé
sledování.
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Jazyková bariéra
Annie česky rozumí, jen některá slovíčka umí jen anglicky, takže když mluví
s někým, kdo hovoří pouze českým jazykem, tak se docela často ptá, co dané slovo
vůbec znamená a své věty říká částečně česky a částečně anglicky.

Popis MŠ
Annie nastoupila do české státní školy z toho důvodu, že do anglické školy, do
které chodí její bratr může nastoupit až v 5letech.
Škola je dvoutřídní se 42 dětmi, dvěma učitelkami a jednou ředitelkou. Není nijak
specializována, jen je více zaměřena na sportovní výchovu. Do školy dochází každý
den profesionální trenérka tance a děti mají různé průpravné cvičení, tanečky,
pohybovou průpravu apod. Celá škola jezdí v zimě na lyžařský kurz a v létě na
taneční tábor.

Jde o patrovou budovu s velkou zahradou.
V přízemí MŠ jsou dvě šatny, kuchyňka, umývárny a záchůdky pro děti a vstup do
jedné třídy, která má svou pracovnu se třemi stoly, pracovní koutek a koberec, kde si
děti hrají a cvičí. Ve druhém patře je ředitelna, knihovna, keramická dílna a místnost
pro učitelky a vstup do druhé třídy, která je stejná, jako v přízemí.

Vybavení
Každá třída má tři stoly se šesti židličkami, pracovní koutek, kde mají děti papíry,
tužky, barvičky, ale i stavebnice, skládanky, nůžky, modelínu atd.
Na koberci je nábytek se skříňkami a šuplíky na hračky, koutek pro panenky, klavír,
televize, rádio, projektor a magnetické tabule. Když se cvičí, půjčuje se nářadí z patra,
kde jsou všelijaké pomůcky umístěny v místnosti pro učitelky.

Zahrada
Zahrada má zabudovaný bazén, spoustu prolézaček, altánek, houpačky, dvě
pískoviště, lavičky, skluzavky a tři plastové domečky. Přes zahradu sejde do kuchyně,
kde děti obědvají.
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Vstup Annie do české MŠ
Tato holčička nastoupila do MŠ ve svých tří a půl letech. Její adaptace byla dost
těžká. Holčička se do MŠ nechala nosit v maminčině náručí. Celou dobu, co se ji
maminka snažila přesvědčit, že je to ve školce příjemné, ať si jde hrát, se holčička
stále chtěla chovat v náručí a cucala si palec.

Maminka vůbec nezůstávala s holčičkou v adaptačním období ve třídě, ale vždy jí
jen posadila ve třídě na židličku a odešla. Holčička vždy seděla, plakala a natahovala
ruce, že chce za maminkou, ale nikdy se nezvedla a neutíkala za ní. Jen seděla a
cucala si palec. Když maminka odešla, tak holčička téměř celý den (stejně jako
Markus, v předchozím případějposedávala na té samé židličce a čekala, než si ji
maminka zase z té samé židličky po obědě v náručí odnesla.

Metoda paní učitelky
Po několika dnech začala paní ředitelka uplatňovat metodu přísné paní učitelky.
Když ji ráno maminka přinášela opět v náručí, tak začala před dětmi říkat:,, A
koukněme se děti, kdo to přišel.

Zase ta ubrečená Annie, která se stále nechává

nosit v náručí a pořád si cucá ten špinavý palec. Ta bude ale nemocná!“ Annie pak
ještě více a více brečela a maminka začala být stále více a více naštvanější, že je
paní ředitelka na Annie tak přísná.

Chování Annie
Annie po pár týdnech začala být neustále nemocná. Byli to ale spíše jen
dvoudenní, někdy i jednodenní záležitosti. Většinou šlo o zvracení. Vždy, když Annie
nechtěla do MŠ, začala strašně brečet a mít záchvaty stresu, až se z toho několikrát
vyprázdnila.
Tyto stavy trvaly téměř rok a objevovaly se každý měsíc minimálně dvakrát.
Doktorka řekla, že jde o psychický stav, který časem přejde.
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Začleňování Annie do třídy
Po půl roce přišla do MŠ stejně stará holčička, jako je Annie a rázem si padly do
oka. Holčička nebyla vůbec stydlivá a adaptační období zvládla naprosto báječně.
Annie hned vytáhla z její židličky a zapojila jí do své hry. Začaly si hrát společně
s panenkami a rázem se Annie začalo ve školce líbit.
Annie začala ve školce i jíst a komunikovat s učitelkami. Ředitelka přestala dělat
přísnou a s Annie se skamarádily.

Pozorování Annie v MŠ
Já jsem byla Annie pozorovat v MŠ třikrát a pokaždé marně. Vždy jsem do třídy
vstoupila jako paní učitelka z jiné MŠ, která se jde podívat, jak si děti v této třídě hrají
a co všechno umí. Jak už jsem se ale zmínila, Annie jsem znala téměř od jejího
narození, a proto na mne byla dost vázána a kdykoliv mě viděla, chtěla být se mnou.
To také narušilo celé mé sledování. Kdykoliv jsem přišla do třídy, Annie se hned vrhla
na mne a i když jsme jí s paní učitelkou několikrát říkaly, ať si jde hrát nebo ať se jde
nasvačit, ať jde skládat či cokoliv jiného, tak pokaždé Annie začala brečet, že chce být
u mne. Dokázala mi sedět na klíně celé tři hodiny a i když jsem s ní šla k ostatním
dětem, tak si stejně nikdy nehrála. Jen si cucala palec. Proto mi průběh jejího
adaptačního období popisovala spíše tedy paní učitelka.

Současnost
Po roce docházení do MŠ chtěla Annie ve školce i spát. V současné době Annie
do školky chodí moc ráda. Vždy se tam moc těší a přestaly i její stavy
s vyprazdňováním se a pláčem.
Jediné, co jí zůstalo, je cucání prstu.
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3. Komunikace s rodiči
V prvním případě, který jsem uváděla, byla maminka ruské národnosti a šlo o
nepodařenou komunikaci s učiteli. Maminka byla toho názoru, že je jako cizinka
diskriminována a s učitelkami přestala úplně hovořit a došlo to až tak daleko, že tento
případ nyní řeší soud a dítě bylo vyloučeno ze školy.

V druhém případě byl tatínek švédské národnosti a se školou komunikoval každý
den. Tedy jen pokud tam byl učitel nebo rodiče, kteří uměli anglicky, aby mu řekli, co
se v MŠ děje. Tatínek se zúčastňoval i rodičovských akcí, protože zde bylo dost
rodičů, kteří anglicky uměli a to byla jediná příležitost, jak se tatínek mohl dozvědět o
českém školství něco více. Na třídní schůzky nechodil, jelikož český jazyk neuměl, ale
hned druhý den se ptal učitele, zda-li je něco důležitého, co by měl vědět.

Třetí případ byl jednodušší, protože maminka byla české národnosti, takže
s učitelkami komunikovala snadno. Jen se jí ze začátku nelíbilo, že paní ředitelka
zkusila na její dceru metodu přísné učitelky a dcera z ní pak měla strach. Ale nijak
zvlášť tuto situaci neřešila a i nadále nechala dceru v této MŠ a nyní jsou všechny
strany spokojené.

4. Zkušenosti učitelů s rodiči cizinci
Za celou dobu mého pozorování těchto dětí jsem vypozorovala, že mnohdy je
opravdu těžké pochopit jejich rodiče a vyjít s nimi v rámci možností. V prvním případě,
tedy v případě Arona, šlo o velmi těžkou situaci. Matka a otec nedokázali vyjít ani se
sebou, natož s učitelkami. Rodiče žili v úplně jiných společenských podmínkách, než v
těch, na kterých byla stavěna socializace v MŠ, se kterou pak následně utrpěli
konflikt.Rodiče si představovali, že Arona ve školce dostatečně zabaví a všemu ho
naučí bez toho, aby se oni museli nějak více přičinit.

V druhém případě ( Markus) jsem měla možnost v dané školce pomáhat, jako
pedagogická asistentka. Tudíž jsem se s učiteli Markuse velmi seznámila a dozvěděla
se vše, s čím Markus v prvních měsících bojoval, jaký byl a jaká byla komunikace
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s rodiči. Pan učitel mi říkal, že jako jediný v celé škole uměl anglicky, takže s rodiči
komunikoval jen on. Maminka byla ve škole pro Markuse asi celkem dvakrát, a to jen
první den a poté jednou, když tatínek náhodou nemohl. Jinak tuto funkci zastával
zásadně tatínek, který je velmi komunikativní, sympatický a veselý člověk. To jsem
poznala i osobně. Hned od začátku ve všem vyhovoval škole. Neustále se ptali, zda
nemusí něco platit, či něco přinést, či není nějaký problém. Učitel tatínkovi vždy řekl,
jak Markus pokračuje s adaptací a tatínek měl z každého jeho úspěchu velkou radost.
Jen rána, kdy tatínek Markuse přivedl do MŠ byli trošku složitější. Markus se vždy
držel tatínka a ze začátku i poplakával. Je však zvláštní, že nikdy neplakal nahlas,
jako to dělají jiné děti. Vždy mu tekly jen slzičky a nikdy žádné větší scény nedělal.
Avšak i v těchto situacích se tatínek uměl dobře zachovat. Sundal si boty a šel si hrát
s Markusem do třídy a ukazoval mu, s čím si děti hrají.

Dodnes je tatínek se všemi rodiči dobrý kamarád a než se odstěhoval s rodinou do
Washingtonu D. C., tak navštěvoval s Markusem i všechny pikniky a různé
společenské akce, které tato škola pořádala. Rodiče ho zvali i na narozeninové oslavy
a potvrdili mi, že je to velmi společenský muž a s Markusem a s ostatními jeho bratry
má velmi dobrý vztah.

Druhá učitelka mi také o tomto tatínkovi říkala, že je to moc sympatický muž, avšak
nic víc mi říci nemohla, protože si s tatínkem díky jazykové bariéře nikdy
nepopovídala. I přesto, že se Markus sice delší dobu, ale za to bez problémů
adaptoval, tak s ním nikdy žádné problémy nebyly.

S třetími rodiči mého pozorovaného dítěte (Annie) byly ze začátku problémy v tom,
že se učitelkám nelíbilo, jak se maminka k holčičce chová. Nosila ji v náručí, jako
miminko a nechávala ji cucat palec. Místo toho, aby maminka proti jejímu
miminkovskému chování nějak zasahovala, tak ji naopak podporovala.

Učitelky začaly být na Annie více přísnější a to maminku pobuřovalo. Maminka na
toto přísnější chování k jejímu dítěti občas upozorňovala, ale vždy mile a v poklidu.
Jen se ptala, zda je toto chování nutné. A paní učitelky jí na to také vždy v klidu a mile
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odpověděly, že to nutné je, protože si alespoň Annie začne uvědomovat své způsoby
chování.

Nyní je Annie učitelkami moc chválena. Prý je to moc šikovná holčička. Hodně se
za ten rok změnila a už nepotřebuje za zády maminku a dokonce se do MŠ každý den
moc těší. Jen mi paní učitelka potvrdila, že by někdy chtělo rodiče poslat tak na měsíc
někam na dovolenou, protože bez rodičů jsou děti úplně jiní a daleko lepší. Více se
snaží, jsou komunikativnější, starší a odvážnější. Kdežto s rodiči jsou to stále
miminka.
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5. Závěr
Cílem mé práce bylo zjistit, jak se adaptují děti cizí národnosti do českých
mateřských škol, jaká je komunikace s rodiči těchto dětí a jak reagují učitelé na různé
situace, které se jim během adaptace těchto dětí přihodili.

Učitelé jsou vždy velmi ochotní dítě adaptovat a připravit mu vhodné prostředí a
podmínky proto, aby začalo chápat, rozumět a především se cítilo bezpečně. Často to
chce více času na pochopení sebe na vzájem a hlavně se dorozumět. Komunikace
v jiném jazyce je ten největší problém, se kterým jsem se setkala. Učitelé říkají, že
když se rodina přistěhovala do Čech, tak ať se také naučí český jazyk.

Já osobně si myslím, že s dětmi cizinci je více práce v tom, abychom pochopili
jejich potřeby a následně jim vyhověli, byli hodně trpěliví, ochotní a nápomocní tak,
abychom přitom nezanedbávali adaptaci ostatních dětí a nenarušovali tím chod školy.

Myslím si, že pokud se má dítě v daném kolektivu cítit dobře, není třeba na něho
spěchat. Raději ho nechat, ať pozoruje chod ve třídě, jak dlouho chce. Do ničeho ho
nenutit. Občas se ho zeptat, zda by se chtělo zapojit do dané hry či činnosti a ono se
pak časem zapojí samo. To prokázalo mé pozorování.

Líbil se mi příklad pana učitele, který říkal, že v některých školách používají ke
komunikaci s dětmi cizí národnosti maňásky, kteří každou situaci vždy předvedou, aby
dítě pochopilo, co se bude dít nebo co se po něm požaduje. Názornost velmi
usnadňuje těmto dětem pobyt a komunikaci ve třídě.

Pozorování těchto dětí a vůbec pobyt v MŠ, ať už jako studentka na praxi, jako
pedagogická asistentka, či jen jako nestranný pozorovatel mi dalo hodně zkušeností.
Udělala jsem si obrázek o tom, jak fungují určitá školská zařízení, jak pracují učitelé,
jak se chovají děti v určitých situacích a jaký je celkový pohled na danou MŠ
z pohledu mého a z pohledu rodičů. Měla jsem možnost sledovat chod některých škol
a přístup učitelů a mohu říci, že sice ne vždy jsem souhlasila s jejich názory, ale co se
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týkalo adaptace dětí jiné národnosti, v tom jsem jen nečinně přihlížela a snažila se
zaznamenat všechny důležité detaily, které se během mého pozorování přihodily.
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