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Přílohy 

Příloha 1 – Standartní průběh inspekční kontroly. 

Nejpravděpodobnější průběh inspekční činnosti je následující: (Inspectorate of Education, 

2019b) 

- odborná analýza materiálů dostupných inspektorátu o daném vzdělávacím zařízení;  

- úvodní schůzka s vedením zařízení prezentující závěry analýzy, porovnání s 

prezentací vedení zařízení o jeho výkonu a vývoji, slouží k předběžné představě o 

fungování zařízení; 

- formulace inspekčního plánu ve spolupráci s vedením zařízení; 

- inspekce vedení zařízení, zjišťování kvality vedení zařízení, kontinuity vzdělávání, 

ambice vedení zařízení s ohledem na jeho další vývoj, dokládáno rozhovory 

s úředníky, správci budov, vedením zařízení; 

- inspekce v zařízení, vize zařízení, ambice a cíle, dodržování vzdělávacích plánů; 

- po proběhlé inspekci jsou zpracovány závěry inspekce, které jsou probrány na 

závěrečném zasedání spolu s vedením zařízení a předkládány jako závěrečná 

zpráva včetně návrhu opatření. Toto setkání je možné rozšířit i o zaměstnance 

zařízení a umožnit tak zpětnou vazbu všem zúčastněným stranám; 

- na základě výsledků inspekce je nutné stanovit určitá opatření. Dopadne-li inspekce 

v pořádku, není třeba žádných opatření, vyskytne-li se ale někde problém, je třeba, 

aby zařízení zajistily nápravu, na což opět dohlíží inspektorát prostřednictvím 

dalších kontrolních inspekcí. (Inspectorate of Education, 2019b) 
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Příloha 2 – Otázky k definování kvality zařízení v rámci první oblasti - vývojový 

proces. 

K definování kvality zařízení v rámci první oblasti, kterou je vývojový proces, konkrétněji 

podoblast zajištění vzdělávání, je třeba si odpovědět na následující otázky: 

- „Poskytuje předškolní zařízení komplexní péči všem dětem na odpovídající úrovni? 

- Je vzdělávání přizpůsobeno úrovni dítěte vstupujícího do předškolního zařízení? 

- Je vzdělávání přizpůsobeno charakteristickým potřebám dětí? 

- Připravuje vzdělávání děti na úroveň potřebnou k nástupu povinné školní 

docházky? 

- Upravují pedagogičtí pracovníci vzdělávání rovnoměrně a adekvátně v průběhu 

předškolního vzdělávání? 

- Pracují pedagogičtí pracovníci efektivně při zajišťování odpovídající úrovně 

vzdělávání? 

- Využívají pedagogičtí pracovníci herní a didaktické materiály adekvátní pro danou 

vývojovou fázi dětí? 

- Organizují pedagogičtí pracovníci skupinové, herní i didaktické aktivity 

atraktivním a přiměřeně náročným způsobem zohledňujícím danou vývojovou fázi 

dětí?“ (Inspectorate of Education, 2017, s. 43) 
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Příloha 3 – EQF úroveň nizozemské kvalifikace. 

 

Nizozemská kvalifikace EQF úroveň 

Doktor 8 

Magistr 7 

Bakalář 6 

Diplomovaný specialista 5 

VWO 4 

MBO4 nebo HAVO 4 

MBO 3 3 

VMBO nebo MBO 2 2 

VMBO nebo MBO 1 1 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Nuffic.nl. (Nuffic, 2019) 



107 

 

Příloha 4 – Program PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD), 2019) 

cílí na 4 oblasti: 

-  „Self – image“ – každé dítě je jedinečné, a tak na něj musí být i pohlíženo. Je třeba 

v dětech budovat zdravé sebevědomí a práce se skupinou se tak zakládá na 

používání a přijímání pochvaly a pozornosti, soustředěné na jedince. Když se dítě 

cítí dobře, učí se dobře. 

- „Sebeovládání“ – práce se sebeovládáním bývá založena na nějakém příběhu, který 

vybízí děti k zamyšlení a diskusi. Impulzivní jednání není hodnoceno jako správná 

cesta a je třeba se zamyslet, než jednám. Tato oblast úzce souvisí i s následující 

oblastí. 

- „Emoce“ – děti se musí naučit rozpoznávat a ovládat své emoce. Je důležité emoce 

správně pojmenovat a pak se je naučit odhadovat a korigovat. Cítit emoce je totiž 

v pořádku, ale dítě musí odhadnout jak, a zda je projevuje úměrně situaci. V centru 

zájmu nejsou jen vlastní emoce, ale i emoce druhých. 

- „Řešení problémů“ – děti si musí uvědomit, že jsou odpovědné za svá rozhodnutí. 

Každá příčina má svůj následek a tuto provázanost je potřeba dětem vštěpovat již 

od raného věku. (Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD), 2019) 
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Příloha 5 – Vzorový formulář pro polostrukturovaný rozhovor s ředitelem instituce. 

Questionnaire for the principal 

 What is your age? 

 How many years of experience do you have as a teacher? 

 What is your highest education achieved? 

 

1. How would you evaluate the material conditions in your school? 

a. Outdoor and indoor areas, equipment tools, teaching aids, toys, etc. 

b. What are the possibilities for funding to improve the school's material 

conditions? 

2. What are the snack and lunch arrangements? 

a. If children are getting home-made meals, do you have the ability to adjust 

their content (too much of sweet etc.)? 

b. Is meal somehow standardized? 

c. How influence the restriction of one child's diet the rest of the children's 

group? 

3. What does the day schedule in your school look like?  

a. How are organised the different parts of the day, the activities with children 

of different classes/age groups/educators, etc.? 

b. What is the value for indoor/outdoor activities, for the free play/managed 

activities, etc.? 

c. Are there any special rules/measures for the outdoor activities (leaving 

school area with children)? For example, how often do teachers leave 

school area with kids? 

d. How long does it take to adapt children to the environment? 

e. What are the specifics of work with specific groups of children: 2-3, 3-4? 

f. Do you offer additional or leisure activities for children? 

4. How are daily responsibilities divided between individual school employees? 

a. What are the demands for teachers education? Do you consider these 

requirements as adequate? 
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b. Are teachers obliged to educate themself further? (Days when the school is 

closed) 

c. How are competences shared in the teaching staff? How do you work with 

colleagues / subordinates? Who, in addition to teachers, can work with 

children (cleaners, etc.)? 

d. Do children have the opportunity not to participate in ongoing activities? 

What can they do if they do not want to engage with others in the activity? 

(forms of work: frontal, group, individualization, ind. Support of children 

with SEN and the possibility of children to complete their work etc ...) 

e. Based on what criteria do you assess the children's readiness for compulsory 

education? 

f. Is there an ongoing assessment of the progress of children during the year? 

g. How do you assess the financial evaluation of teachers? 

h. What do you consider to be the current challenge for pedagogical staff in 

your institution / in the Netherlands? 

i. Do you think a teachers proffesion is well respected by the Dutch society of 

or is the teaching profession considered as an public service? 

5. What are the workload and the competences of the principal? 

a. Do you also have direct pedagogical activity with children as a director? 

b. How do you handle the role of manager / teacher? In terms of time 

requirements, etc. 

c. How much time do you spend with the administration? 

d. Who controls your work? 

e. How often and how do you communicate with employees? 

f. How do you work with the founder and in what sphere can he intervenes? 

g. How do you see the difference between your institution and other 

institutions offering care for preschool children? 

h. Do you perceive rivalry between institutions? 

i. How do you promote school? Do you have problems with the school's 

repletion? 

6. Does your school work according to a specific curriculum? 
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a. How is this document obligatory for pedagogical work? How is it connected 

on national curriculum documents? 

b. Who is participating on crating of these documents? 

c. How is planned the year in your institution? 

d. How do you evaluate the document and why? 

7. How do you work with children with SEN (special educational needs)? 

8. How do you communicate and cooperate with parents and general public? 

a. How are the children taking on in your institution and how do you cooperate 

with the family? 

b. Do you perceive family change and parental attitude over time? 

c. How do parents approach to compulsory education? 

d. How do you evaluate cooperation with the parent council? 

e. Who, in your opinion, is the largest school client? 

f. How would you evaluate the relationship between the school and the 

public? 

g. How do you evaluate the climate in your institution? Why? 

9. In your opinion, what are currently the greatest challenges of pre-school education 

in the Netherlands? 

10. Is there any literature / website about the topic of my thesis that you would 

recommend. 
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Příloha 6 – Vzorový formulář pro polostrukturovaný rozhovor s učitelem instituce. 

Questionnaire for the teacher 

 What is your age? 

 How many years of experience do you have as a teacher? 

 What is your highest education achieved? 

 

1. How would you evaluate the material conditions in your school? 

a. Outdoor and indoor areas, equipment tools, teaching aids, toys, etc. 

2. What are the snack and lunch arrangements? 

a. If children are getting home-made meals, do you have the ability to adjust 

their content (too much of sweet etc.)? 

b. How influence the restriction of one child's diet the rest of the children's 

group? 

3. What does the day schedule look like?  

a. How are organised the different parts of the day, the activities with children 

of different classes/age groups/teachers, etc.? 

b. What is the value for indoor/outdoor activities, for the free play/managed 

activities, etc.? 

c. Where do you sped the most of the time outside – out of the area? 

d. How often do you leave school with your children? 

e. Are there any special rules/measures for the outdoor activities (leaving 

school area with children)?  

f. How long does it take to adapt children to the environment? 

g. What procedure do you choose for easier and quicker adaptation? 

4. What other educational opportunities do you offer to children (in terms of types of 

activities, methods of work, organization, focus, children's group choices, planning 

etc.)? 

a. Are there any curricular documents / educational plans that are binding for 

you and how do you work with them? 
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b. What types and forms of education do you prefer (frontal / group / 

individual)? 

c. How do you plan your work with your children? Are  the stimuli for 

activities comming rather from kids (direct incentives, observation of their 

interest) or rather from planned and prepared activities on predetermined 

topics? 

d. Is the year somehow planed? The activites according to seasions of the year, 

thematic etc. 

e. What are your methods of work with kids? 

f. Do children have the opportunity not to participate in ongoing activities? 

What can they do if they do not want to engage with others in the activity? 

g. Do you work with a homogeneous / heterogeneous group of kids? 

h. Is there any criterion for dividing children into groups? 

i. What is the maximum number of children you work with? 

j. What do you think is the ideal number of children in the class? 

k. How do you work with children with SEN? 

l. What are the specifics of work with specific groups of children: 0-2, 3-4? 

m. Based on what criteria do you evaluate the children's readiness for 

compulsory education? 

n. Do children stay with the same teacher during the entire education or do 

pedagogues change depending on the age of the child? 

o. Do you offer additional or leisure activities for children? 

5. How does cooperation work within your pedagogical team? 

a. How do you work with colleagues / superiors? What is your shift sheet? Is 

there a duty to overlap teachers in classrooms? 

b. How do you evaluate requirements on teachers? 

c. Are you obliged to educate yourself further? 

d. What part of your working time is devoted to direct/indirect pedagogical 

activities? 

e. How is your working time divided? 

f. How much time do you spend with the administration? 
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g. Do you participate in creating a pedagogical concept for your institution? 

h. Do you have a professional experience with other types of educational 

institution? 

i. How does the evaluation and supervision of your institution look like? 

j. How do you see the difference between your institution and other 

institutions offering care for preschool children? 

6. How do you evaluate the relationship between your school and general public? 

a. How do you evaluate the cooperation with parents? 

b. How does the communication with parents look like the most? 

c. Do you perceive family change and parental attitude over time? 

d. How do parents approach to compulsory education? 

e. How do you evaluate cooperation with the parent council? 

f. Who, in your opinion, is the largest school client? 

g. How do you promote school? 

h. How do you evaluate the climate in your institution? Why? 

7. Do you perceive your school as an institution / organization / solidarity / 

community + why? 

8. Do you think a teachers proffesion is well respected by the Dutch society of or is 

the teaching profession considered as an public service? 

9. In your opinion, what are currently the greatest challenges of pre-school education 

in the Netherlands? 

10. Is there any literature / website about the topic of my thesis that you would 

recommend. 
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Příloha 7 – Vzorový pozorovací arch instituce. 

  Jméno instituce 

Prostory vnitřní   

Materiální vybavení   

Prostory venkovní   

Materiální vybavení   

Program dne   

Příchody a odchody dětí   

Stravování   

Pobyt venku   

Druhy vzdělávacích činností 

+ časové rozložení   

Hra   

Vlastní klidné místo   

Počet dětí   

Složení třídy (věk, SVP, 

jiné)   

Délka pobytu dětí v instituci   

Pedagogický personál   

Nepedagogický personál   

Překrývání učitelů   

Komunikace učitelů mezi 

sebou   

Specifika práce s věkovou 

skupinou 0-3   

Specifika práce s věkovou 

skupinou 3-6   

Specifika práce s dětmi se 

SVP   

Informační místo (nástěnky)   

Místo pro prezentaci práce 

dětí   

Komunikace učitelů s rodiči   
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Příloha 8 – Přepis rozhovoru se zástupkyní pro otázky pedagogické, výchovné a 

podporu rozvoje instituce Olleke Bolleke – herní skupina. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 47 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 5 let 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? Master of science – MSC na University of 

Amsterdam, studovala v Itálii – má porovnání – v Nizozemsku je předškolní 

vzdělávání převážně v soukromém sektoru – zaměřeno na výdělek, úroveň je ve 

výsledku nižší, což je škoda. 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

a) Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, 

hračkami? 

Dobré, dostačující, vyhovuje potřebám dětí i učitelů. Venkovní zahrada pro 

pobyt D stačí, pokud není příznivé počasí, využívá se vnitřní prostorná 

chodba. Prostory třídy jsou členité, umožňují diferenciovat práci s D, 

vybavenost je adekvátní. 

b) Jaké jsou možnosti financování za účelem zlepšování věcných 

podmínek školy?  

Vláda a obce poskytují základní finance – záleží podle pobočky a její 

otevírací doby i počtu přihlášených D. Nejsme výdělečně činní, proto 

dostáváme peníze od obce. Za tyto peníze kupujeme lepší vybavení, 

neslouží k obohacení pedagogů. R taky platí, ale jejich poplatek závisí na 

jejich příjmu – čím více vydělávají, tím více platí; dokazují dokladem o 

příjmu. Je možné uplatnit vrácení poplatku za PS. Pokud je rodina v tíživé 

finanční situaci, může jí PS sponzorovat obec – musí být vážné odůvodnění. 
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2) Kde a jak se dětí stravují?  

Pouze ovoce – přinesou R a krekry – kupují, ve třídě. 

a) Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah 

(moc sladkého atp.)?  

Mohou si donést vlastní jídlo, ale snaha o omezování hladiny cukru. 

b) Je stravování nějak normované?  

Ne, standardně je ovoce a krekr. 

c) Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny?  

Nijak, dítě má vlastní stravu od rodičů – při alergiích. 

3) Jak vypadá režim a organizace dne ve Vašem zařízení? 

a) Jak jsou časově a organizačně rozvrženy jednotlivé části dne, činnosti 

dětí, různých tříd/věkových skupin, pedagogů apod. 

Po – čt – z organizačních důvodů, rodiče nemají déle zájem, jde pouze o 

čísla a zjišťují v dané pobočce, je individuální v každém zařízení/pobočce 

8:30-9:00 příchody, hra s R             

9:00 - tvoření (4-6 D max), kdo chce, volná hra se stimulací           

10-10:30 - svačina - společná v kruhu, ovoce (přinesou rodiče, připraví 

učitelé) -  není potřeba žádný zdravotní průkaz         

Pobyt venku        

11:15 - práce v kruhu - počítání, počkat až na mě přijde řada, poslouchat, 

kniha, maňásek, rozdávání ostatním popořadě, společné hry         

VEN + vyzvedávání D 

b) Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku, poměr volné hry/řízených činností 

apod.?  

2x den – záleží na pracovnících v dané pobočce, přizpůsobuje se D a počasí 
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c) Jsou nějaká speciální pravidla/opatření pro pobyt venku (opuštění 

areálu s dětmi)? Popř. Jak často s dětmi učitelé opouští areál školy?  

Neopouštíme nikdy – mnoho safety opatření, během dopoledne těžko 

stíhatelné, není čas 

d) Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí?  

Je složité vysvětlit D, že maminka opravdu přijde. Důležité je, aby se R cítil 

dobře, poté se to přenese na D, rozloučit se a odejít – že D pláče je 

znamením dobrého rodinného vztahu. Individuální – 1-2 měsíce, zpočátku 

delší pobyt s R ve třídě, vidí, že jsou spokojené, ale pláč je přirozený 

průběh, potřeba vštípit D program dne – kdy přijde R, zpočátku klidně přijít 

vyzvednout dříve – vše je o komunikaci, individuální přístup, jakmile se D 

naučí režim, vědí, co bude následovat. 

e) Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 2-3, 3-4?  

Častá spolupráce všech D, některé věci jsou ale spíše pro starší D – dva 

učitelé – možnost diferenciovat práci. 

16 dětí max 

f) Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti?  

Ne, jen dopolední pobyt. 

4) Jak je rozdělena práce mezi jednotlivé zaměstnance školy? 

a) Jaké jsou nároky na vzdělání pedagogů? Hodnotíte tyto požadavky 

jako adekvátní?  

Jsou nařízené státem, já mám vysokoškolské vzdělání, ale musela jsem si 

dodělat kurz, abych měla adekvátní vzdělání. Požadavky jsou adekvátní, ale 

mohly by být i větší, problémem jsou spíše nízké požadavky na úroveň 

předškolních zařízení. Problém je rozhodování lidí, kteří nepracují v oboru. 

b) Jsou povinni pedagogové se dále vzdělávat?  

Není povinné, volitelné, v posledním roce intenzivněji chceme, aby se 

pedagogové dále vzdělávali, ale nezavíráme, jako například na školách. R si 

péči platí, musí být tedy suplováno. Tyto kurzy jsou placeny z fondu 
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speciálně určeného na další vzdělávání – musí ale souviset s výkonem 

povolání. Je tam speciální balíček, na který ale nemám jinak nárok a pokud 

není využitý, vrací se. 

Aktuálně máme ale 4 P školené v TINK, to rozšiřuje naše možnosti a 

zlepšuje kvalitu práce s D. 

c) Jak jsou rozdělené kompetence v pedagogickém sboru? Jak 

spolupracujete s kolegy/podřízenými? Kdo kromě pedagogů smí 

pracovat s dětmi (uklízečky atp.)?  

Jednou za měsíc se nahráváme, stačí pár minut, příklady praxe, inspirace, 

podněty pro další práci - každých 6 týdnů schůze všech poboček – výměna 

zkušeností, hledání významu pozadí běžných interakcí na třídě.  

Uklízečky nepřijdou do kontaktu s D, uklízí až po ukončení provozu - 

podlahy každý den, dvakrát denně WC, jinak základní úklid obstarávají P 

komunikace s kolegy – whatsapp, mail, osobně 

d) Mají děti možnost se neúčastnit probíhající aktivity? Co mohou dělat, 

nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity?  

Dva učitelé – větší variabilita, nenutí D, mají klidný kout 

e) Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní 

docházku?  

Observační formulář – Příloha 11. 

f) Probíhá v průběhu roku průběžné hodnocení pokroku dětí?  

Ano, na začátku při příchodu, ve 3 letech a před dosažením 4 roku – 

k dispozici R i základní škole, kam D nastoupí. 

g) Jak hodnotíte finanční ohodnocení pedagogů? 

Velmi pozitivně, hodnocení je adekvátní. 

h) Co považujete za současnou výzvu v otázce pedagogického personálu ve 

vašem zařízení/v Nizozemsku? 

Zachovat standard, nějakou úroveň našeho zařízení, za kterou si stojíme a 

na kterou jsme pyšní. Je těžké obstát. 
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i) Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská 

profese považována za automatickou službu?  

Rodiče nás uznávají, dávají dárky, váží si práce, vidí, co vše s D děláme, 

nevím ale jak u soukromých. 

5) Jakou pracovní náplň a kompetence má ředitel školy? 

a) Máte jako ředitel také přímou pedagogickou činnost u dětí?  

Ne v tomto zařízení, v jiné pobočce, jsem hlavně coach učitelů, ředitel je 

někdo jiný, nade mnou, jsem mezičlánek. 

b) Jak se vypořádáváte s rolí manažera/učitele?  

Z pohledu časové náročnosti atp. Kromě přímé činnosti i nepřímá činnost, 

více času, než je úvazek, hlavně přípravy a práce mimo D. 

c) Kolik času trávíte administrací?  

Dělá hlavně manažer – až 100%, já 10% - zbytek s D. Děláme hlavně 

observační formuláře – nepovinné, ale praktické. 

d) Kdo kontroluje Vaši práci?  

Vláda (dostáváme od ní peníze – 1x za rok velká kontrola – každý rok se 

zaměřují specificky na jinou oblast (rizika, hygiena, bezpečnost,..), jinak 

mohou být nárazové – hygiena,..) Máme celkem 6 poboček – v každé tráví 

inspekce cca 3h, není možné zkontrolovat kvalitu, protože nejsou kritéria 

(ironie), systém je špatně nastavený, ale snažíme se všichni, jak můžeme, 

hlavní je zájem dítěte. 

e) Jak často a jakým způsobem komunikujete se zaměstnanci?  

Komunikace s kolegy – whatsapp, mail, osobně. 

f) Jak spolupracujete se zřizovatelem a do jakých oblastí zasahuje?  

Zřizovatelem jsou obce. 

g) V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku?  

Jsme podporováni státem, nejde o výdělek.  

h) Vnímáte mezi jednotlivými institucemi rivalitu?  
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Ano, ale snažíme se ji nedávat znát. 

i) Jak propagujete školu? Máte problémy s naplněností školy?  

Webové stránky, články v místních novinách – občas, spíš orální cestou – 

zkušenosti lidí, které se předávají, úzká spolupráce s pediatry, každých 6 

týdnů 8:30-9:00 navštěvuje sestra, možné otázky R/P. 

6) Pracuje Vaše zařízení podle určitého kurikulárního dokumentu?  

Ne, neexistuje, máme ale vlastní přípravy, které nejsou nijak normované. Záleží na 

domluvě pedagogů, snažíme se D maximálně připravit na nástup do školy, která je 

v budově – úzká spolupráce, pro školu výhoda, vědí, že v PS je lepší a kvalitnější 

příprava D. 

Máme nově přepracovaný interní dokument, který ale není závazný podle nějakých 

národních pravidel, ale je pro nás motivující. 

a) Jak je tento dokument závazný pro pedagogickou práci? Jak navazuje 

na národní kurikulární dokumenty?  

X 

b) Kdo se podílí na jeho tvorbě?  

X 

c) Jak je plánovaný rok ve Vaší škole?  

Záleží na domluvě P, domlouváme se, co budeme dělat tak 2-3 týdny 

dopředu. 

7) Jak pracujete s dětmi se SVP?  

Lze do určité úrovně, jde o domluvu s rodiči. Někdy zkoušejí i docházet na pár 

týdnů – zda jsou schopní zvládat, zkoušejí. Pokud nejsou schopni zajistit péči, 

mohou dítě odmítnout. Dělají častěji observaci zaměřenou na určitou oblast 

(sociální, emocionální, chování,..). 

Máme i dítě s plenami a poruchou příjmu potravy – krmíme jogurtem, na pleny 

jsme zvyklí, ale na základní škole by to mohl být problém. 

8) Jak probíhá komunikace a spolupráce s rodiči a širší veřejností? 
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S R dobře, všude si stěžujeme na R, je to stejné, ale v principu jsou v pohodě, 

nemáme extra problémy, sdělujeme si potřebné informace, každodenní kontakt je 

k nezaplacení. Když je třeba komunikujeme jinými cestami. 

S veřejností komunikujeme hlavně skrze naše webové stránky. 

a) Jak probíhá přihlašování dítěte do Vaší školy a spolupráce s rodinou?  

Existuje čekací listina, složení třídy se mění v průběhu roku, jak D 

odcházejí do školy. I do škol se musí R hlásit v době narození D – 

nedostatek míst. 

b) Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Ano, větší nároky na R, musí více pracovat, hledají možnosti, kam D 

umístit na co nejdelší dobu, ale nemají garantovanou kvalitu. Nemají čas na 

extra aktivity. Více se zapojují otcové, matky častěji pracují. 

c) Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání?  

Respektují ho, využívají možnost nástupu D ve 4 letech, což je skvělé. My 

se je na tento přechod snažíme co nejlépe připravit. 

d) Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou?  

Je povinné mít jí z nařízení vlády, organizují a pomáhají při speciálních 

akcích – vaří či pečou, kontrola rozhodnutí vedení – mohou se vyjádřit. 

Poslední otázka – otevření do 12:30 místo 12:00, ale rodiče nechtěli, platili 

by víc – ptají se na názor, jinak R platí paušálně za celé dopoledne, nikoliv 

podle hodin strávených v zařízení – ale mohou platit jen některé dny. Cca 

43E/dva dny – snaha snížit poplatky, protože lidé ze sociálně slabých rodin 

dostatečně nevzdělávají své D – nemají na to -> postupně budou mít 

základní školy problémy s úrovní nastupujících D do povinné docházky. 

Při kontrole nutno dokazovat komunikace a spolupráci – zápisy z porad, 

musí být nejméně 2 rodiče – vždy více, hlavně ženy. 

e) Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy?  

D a R. 

f) Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti?  
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Vřelý, úzká spolupráce, OMJ a jiná kultura, úzká spolupráce. 

g) Jak hodnotíte klima ve Vaší škole? Proč?  

Přátelské, spolupráce na vysoké úrovni, perfektní komunikace, celkově i 

lokace je skvělá, malá obec, lidé se znají a je to samozřejmě někdy 

nevýhoda, ale my v tom vidíme hlavně výhody. 

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku?  

Naše poplatky za služby jsou dražší, máme i kvalitněji vzdělané pedagogy a výzva 

pro nás je zachovat si kvalitní a vysokou úroveň a kvalitu v dnešní ekonomické 

situaci. My dětem něco předáváme, učíme je, ale v porovnání s jinými institucemi 

(narážka na soukromé instituce) je těžké zachovat si tento systém, protože naše 

služba je pouze půl dne. Ne celý den, což R často vyžadují na úkor vzdělávacího 

obsahu. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

Naše internetové stránky. 
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Příloha 9 – Přepis rozhovoru s třídní učitelkou instituce Olleke Bolleke – herní 

skupina. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 51 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 7 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? MBO 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

a) Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, 

hračkami? 

Stačí, adekvátní pro potřeby D i P. 

2) Kde a jak se dětí stravují?  

Jenom ovoce a krekry, stravují se ve třídě. 

a. Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah 

(moc sladkého atp.)?  

Snaha omezovat hladinu cukru v jídle a pití – žádné sladkosti, většinou si 

nenosí, jen diety – není problém. 

b. Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny?  

Neprojevuje, dítě má své jídlo, není potřeba omezovat celou skupinu. 

3) Jak je strukturován program dne?  

8:30-9:00 příchody, hra s R            

9:00 – tvoření, volná hra, na požádání pomůžeme           

10-10:30 - svačina - společná v kruhu, ovoce  
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Jsme venku        

11:15 - práce v kruhu – práce s knihou, maňáskem, písně, říkanky, 

naslouchání/vyprávění – společné hry         

11:45 Pobyt venku + vyzvedávání D 

a. Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku?  

2x denně ven. 

b. Kde trávíte nejčastěji pobyt mimo prostory třídy/areál?  

Neopouštíme areál. 

c. Jak často s dětmi opouštíte areál školy?  

Nikdy . 

d. Jsou nějaká speciální opatření pro opuštění areálu s dětmi?  

Ano – náročné, nemáme dost lidí, proto neopouštíme. 

e. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí?  

Individuální, záleží na jeho vyspělosti, nebráníme R, aby si s D chvíli hráli, 

chceme jim přechod usnadnit, takže si mohou D i dříve vyzvedávat. 

f. Jaký volíte postup pro snadnější a rychlejší adaptaci?  

Rodiče mohou ráno trávit půl hodiny s dětmi, vyzvedávat dřív. 

4) Jaké vzdělávací příležitosti nabízíte dětem (z hlediska druhů činností, metod 

práce, organizace, zaměření činností, volby dětské skupiny, plánování atd.)? 

Práce s knihou, maňáskem, písně, říkadla, kreativní tvoření, rozvoj emoční, 

rozumové, sociální, sebe obslužné stránky D, aby byly D připravené do školy – od 

všeho trochu. 

a. Existují pro Vás nějaké kurikulární dokumenty/vzdělávací plány, které 

jsou pro Vás závazné a jak s nimi pracujete?  

Ne. 

b. Jaké typy a formy vzdělávací činnosti preferujete 

(frontální/skupinový/individuální)?  

Individuální. 
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c. Jak plánujete svou práci s dětmi? Vycházejí podněty pro činnosti spíše 

ze strany dětí (přímé podněty, pozorování jejich zájmu) nebo, spíše 

z plánování činností na základě předem stanovených témat?  

Plánujeme 3 týdny dopředu, v týmech, není normované, záleží na týmech, 

jak moc dopředu chtějí plánovat, speciální program Puk – jazykový rozvoj, 

VVE – program pro ‚pomalejší‘ D. 

d. Je rok ve Vašem zařízení nějak rozplánovaný? Tematicky atp. 

Záleží na domluvě, plánujeme obecně podle ročního období, svátků a jiných 

událostí, které se v průběhu roku odehrávají, ale konkrétně plánujeme 

maximálně 1 měsíc dopředu. 

e. Jaké jsou Vaše metody práce?  

Individuální převažuje, občas frontální – práce v kruhu, skupinová při 

vyrábění. 

f. Mají děti možnost vyjádřit svůj nesouhlas s probíhající aktivitou? Co 

mohou dělat, nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity? 

Ano, záleží, aby si uvědomily možnost volby a důsledky svých rozhodnutí. 

Pokud se nechtějí účastnit, máme klidný kout v rohu a mohou přijít, kdy 

chtějí – častokráte se rychle vrátí – nechtějí o nic přijít.  

g. Pracujete s homogenní/heterogenní skupinou?  

Hetero 2-4 roky, 16 dětí max. 

h. Jaké je kritérium pro rozdělení dětí do skupin?  

Není, jedna skupina. 

i. S jakým maximálním počtem dětí pracujete?  

16 

j. Jaký je podle Vás ideální počet dětí pro práci?  

V běžném složení třídy 16 je ok, ale při přítomnosti děti se SVP například 

10, záleží na složení třídy, je třeba, aby se všichni cítili dobře, příjemně a 

v bezpečí. 

k. Jak pracujete s dětmi se SVP? 



126 

 

Individuální, snažíme se poskytnout maximální péči, nejsme nijak 

normovaní, vše je o domluvě. 

l. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 2-3, 3-4? 

Některé úkoly jsou spíše pro starší děti – připravujeme je na vstup do školy 

(ve 4 letech). Musíme diferenciovat, motivace pro mladší, možnost ve 2 P si 

D rozdělit. 

m. Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní 

docházku?  

Observační formulář – Příloha 11. 

n. Zůstávají děti celou dobu pobytu se stejným pedagogem nebo se 

pedagogové obměňují v závislosti na věku dítěte?  

Stejní učitelé – jedna skupina 

o. Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti? 

Ne. 

5) Jak funguje spolupráce v pedagogickém týmu? 

a. Jak spolupracujete s kolegy/nadřízeným? Jaký je Váš rozpis směn? Je 

povinnost překrývání učitelů ve třídách?  

Jednou za měsíc se nahráváme, příklady praxe, každých 6 týdnů schůze 

všech poboček – výměna zkušeností, hledání významu pozadí běžných 

interakcí na třídě 

Směny pořád stejné, vždy 2 P – když je jeden nemocný, nutné suplovat 

b. Jak hodnotíte požadavky na pedagogy? 

Adekvátně. 

c. Jste povinný se dále vzdělávat? 

Je to moje volba, jinak mi peníze z fondu propadnou – škoda to nevyužít a 

neposouvat se dál. 

d. Jaký podíl z Vašeho pracovního času věnujete nepřímé pedagogické 

činnosti? 
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Podstatnou část – domlouváme se s kolegyní, děláme přípravy, vyplňujeme 

observační formuláře – průběžně. 

e. Jak je rozdělen Váš pracovní čas?  

8:15-12:15 přímá ped. činnost (15 min před a po na úklid) a pak nepřímá 

PČ 

f. Kolik času trávíte administrací 

Průměrně 15-30 min denně, někdy více, někdy méně 

g. Podílíte se na tvorbě pedagogického konceptu Vašeho zařízení? 

Ano, diskutujeme se všemi pobočkami, pracujeme společně, i když každý 

jinde. Zájem máme stejný. 

h. Máte profesní zkušenost i s jiným typem zařízení?  

Ano, odpoledne pracuji ve družině pro starší D. 

i. Jak probíhá evaluace a supervize ve vašem zařízení? 

Kontrola hygieny, konzultace s manažerem, rozbory hodin a pedagogické 

práce – přínos v tom, že každý vidí něco jiného, může mě obohatit. 

Nesmíme si to brát osobně – funguje. 

j. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku? 

Zaměřujeme se intenzivně na přípravu na nástup do školy, nejsme hlídárna, 

naše péče má smysl i výsledky. 

6) Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti? 

Pozitivně, lidé, kteří k nám chodí, jsou spokojení. Problémem je krátká doba 

provozu, která nevyhovuje zaměstnaným R, ačkoliv kvalitou bychom byli jasná 

volba. 

a. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči? 

Na dobré úrovni, pomáhají, jsou ochotní, vřelí, málokdy problémy. 

b. Jak nejčastěji probíhá komunikace s rodiči? 

E-mail, whatsapp a hlavně osobně. 
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c. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Ano, méně času, pořád se někam chvátá, ale je to u mě to stejné. 

d. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání? 

Kladně, snad všichni využívají nástup ve 4 letech – v průběhu roku, mění se 

nám i skladba třídy. 

e. Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou? 

Nemáme problém, konzultujeme, co je potřeba, R jsou ochotní. 

f. Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy? 

R a D 

g. Jak propagujete školu? 

Internet, malá komunita – lidé si hodně řeknou – kladné ohlasy od R. 

h. Jak hodnotíte klima ve Vaší škole? 

Pozitivně, spolupráce P funguje, s R jsme ochotní se individuálně domluvit 

a D se u nás cítí spokojeně. Co víc si přát. 

7) Vnímáte Vaši školu jako instituci/organizaci/pospolitost/komunitu + proč? 

Komunitu – dáno lokalitou. 

8) Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská profese 

považována za automatickou službu? 

V centrech denní péče je to služba, my jsme více uznávaní jako vzdělávací 

instituce. 

PS – umístěním dělají R něco pro D, centra denní péče - dělají R pro sebe – časové 

možnosti 

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku?  

Vláda chce zaručit přístup všem 2-3 letým dětem k předškolnímu vzdělávání. Ale 

ne všechna zařízení jsou spravována vládou a nemají srovnatelnou úroveň – 

soukromá zařízení se ozývají. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

Naše internetové stránky 
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Příloha 10 – Vyplněný pozorovací arch instituce Olleke Bolleke – herní skupina. 

  

Olleke Bolleke, Peuterspeelzaal – playgroup, dětská skupina 

Prostory vnitřní 

Velká herna - dělena na více částí (kuchyňka, pracovní stůl, 

knihovnička, herní stoly, komunitní kroužek, klidný koutek), pracovní 

stůl pouze max pro 6 dětí a v čele sedí P, dva záchodky, umyvadlo, 

chodba - když je ošklivo hrají si tam, mohou využít i prostory školy, ale 

je to administrativní zátěž - musí vyplnit formuláře, takže není moc 

využíváno 

Materiální vybavení 

Velká herna - dělena na více částí (kuchyňka + oblečky, pracovní stůl, 

knihovnička, herní stoly, komunitní kroužek, klidný koutek), pracovní 

stůl pouze max pro 6 dětí, dva záchodky, umyvadlo, každé dítě má svůj 

foch s plenami a věcmi - mimo dosah dětí, dřevěný materiál, žádný 

koberec, lino, gauč pro děti, na zdech výrobky dětí, skříně na materiál na 

vyrábění, skříně na didaktické pomůcky - nepřístupné dětem, kuchyňka 

pro U - otevřená, na mytí nádobí od svačiny 

Prostory venkovní 
Malý oplocený betonový plácek, pískoviště, uzamykatelný úložný 

prostor na venkovní hračky 

Materiální vybavení 
Tříkolky, mini klouzačky, plastová autíčka, pískoviště, obruče, vodní 

stolek - hračky 

Program dne 

7:45 příchod učitelky - příprava                            8:30-9:00 příchody, hra 

s R            9:00 - tvoření (4-6 D max), kdo chce, volná hra se stimulací                    

10-10:30 - svačina - společná v kruhu, ovoce (přinesou rodiče, připraví 

učitelé) - není třeba žádný zdravotní průkaz        Pobyt venku       11:15 - 

práce v kruhu - počítání, počkat až na mě přijde řada, poslouchat, kniha, 

maňásek, rozdávání ostatním popořadě, společné hry        VEN + 

vyzvedávání D 

Příchody a odchody dětí 
8:30-9:00 - R si hrají s D, vyzvedávání 11:45-12:00, individuální 

odchody/příchody jsou možné po předchozí domluvě 

Stravování 
Svačina dopolední - donesou R, připraví U, 11:00 - krekr     -> vše 

dietní, změna v pití - pouze čaj a voda - snížení hladiny cukru 

Pobyt venku 
10:45 - 11:15 a pak těsně před odchodem - záleží na počasí, snaží se 

chodit ven co nejčastěji 

Druhy vzdělávacích činností + 

časové rozložení 

Tvoření, práce s knihou, práce ve skupině, interakce, komunikace, 

vzájemný respekt, pocity, hodně volná hra s participací P, činnost záleží 

na volbě D, P také dává nabídku, ale volba na D, při práci s knihou 

melodizace, písně a básně 

Hra Většinu času volná hra střídaná s řízenou činností 

Vlastní klidné místo Ano, koutek z dřevěného materiálu, kde se může D uklidnit/distancovat 

Počet dětí 
16 max - list náhradníků, jelikož D odcházejí v průběhu roku, když jsou 

jim 4 roky 

Složení třídy (věk, SVP, jiné) 2-4YO        3 děti VVE - špatné jazykové dovednosti 

Délka pobytu dětí v instituci 
Po-čt - není dostatek počtu D          8:30-12:00             provozní doba se 

liší podle poboček - závisí na zájmu R 

Pedagogický personál Dvě učitelky, jedna praktikantka - ne pravidelně 

Nepedagogický personál Úklid až po ukončení provozu - podlahy, prach, umyvárny 

Překrývání učitelů 
Po celou dobu 2 P - 100 % překrývání, vždy, za každé situace, musí se 

zapojit i manažer, ale nikdy nemůže být 1 P sám 

Komunikace učitelů mezi sebou Každý měsíc dopředu plánují + ráno před příchodem D 
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Specifika práce s věkovou 

skupinou 0-3 
Děti od 2-4 - plínky, všichni přijdou s plenami, do školy ve 4 letech ale 

již jdou bez, spolupracují s rodiči 

Specifika práce s věkovou 

skupinou 3-6 
Starší děti jsou náročnější, individualizace, příprava na nástup do G1-2 

ve škole 

Specifika práce s dětmi se SVP 

Ne, pokud to jde, zůstávají, jinak do spec. školy (4 učitelé na 10 dětí) - 

rozhodnutí spolu s R - R si uvědomují a respektují, občas chodí D ze 

spec. škol na observaci, 4-5 týdnů, zda zvládnou, vláda dává více peněz 

na intenzivní péči, častější observace D 

Informační místo (nástěnky) Před třídou 

Místo pro prezentaci práce dětí Třída - zdi, okna, chodba (šatna) 

Komunikace učitelů s rodiči 8:30-9:00 kdy jsou R s D, při vyzvedávání, na domluvě, individualizace 

Postřehy 

D, které bylo ráno mimo a plakalo - je adekvátně více zapojováno, drží 

maňáska, má větší roli                                                                                                 

jiné D pláče  - je pochováno, větší citové projevy, pozornost 

v 9:00 odcházejí R, D (8) se dělí na dvě skupiny - 3 si hrají samotné a 

jedna učitelka jejich hru komentuje, 5 D pracuje u stolečku (10-15min) - 

trénují výslovnost na jednotlivých obrázcích + doplňující komentář - 

DORT (výslovnost, slavíme narozeniny, sfoukáváme svíčky, sdílíme 

zkušenosti a učí se nové věci) - u volné hry staví CH věž z válců - 

spadne mu několikrát, nechá to být na zemi a jde si hrát jinam - vše 

uklízí učitelka                         CH ublížil ostatním - U ho viděla - 

vysvětlení a na chvíli posazen ke stolu - 2min sám a poté opět 

vysvětlení, diskuse - omluva a "high five" = potvrzení, že je vše ok, 

úspěch                           volná hra + individualizace - s plněnými 

geometrickými tvary na cvičení - D si je přinesou i odnesou sami                       

9:45 jedna P připravuje svačinu a druhá uklízí celou třídu s D + did. 

pomůcky + D na wc - doprovod, komentář + pleny                       10:00 

svačina - jablko banán jahody uprostřed - každý si bere další až dojí to 

své                      druhá U zatím připravuje hračky venku              10:15 

hry venku             11:15 dovnitř s básničkou, rozdávají se 

sušenky/rozinky - jedno D rozdává ostatním - básnička, jí a přitom práce 

U s maňáskem Puk a čtení knihy             DČ - házení a chytání pytlíku s 

hrachem, kimova hra se 4 objekty                   D mají brýle, říkají báseň a 

tancují ve dvojicích                  ven a vyzvedávání 
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Příloha 11 – Vzorově vyplněný observační formulář dítěte instituce Olleke Bolleke – 

herní skupina 
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Příloha 12 – fotografie instituce Olleke Bolleke – herní skupina. 

    

Vnitřní prostor třídy.       Vnitřní prostor třídy- pohled ze zahrady. 

    

Pracovní stůl pro skupinu dětí s pedagogem.   Vnitřní prostor třídy – pohled od vchodu. 

    

Zahrada.         Zahrada – pískoviště. 
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Didaktické pomůcky.           Sociální zařízení. 

         

Náhradní věci a pleny pro děti – oddělené.          Prostor třídy připravený na příchod dětí. 



141 

 

 

Panoramatický pohled na zahradu s přímým vstupem do třídy. 
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Příloha 13 – Přepis rozhovoru s hlavní manažerkou instituce De Hummelhof - 

centrum denní péče. 

(Používané zkratky při ködování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 55 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 28 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? MBO + Bc. v oblasti management 

vzdělávání 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

b) Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, 

hračkami 

Spoustu hraček už je starých, ale snažíme se, aby zde byly do té doby, 

dokud jsou bezpečné a plní svůj účel. Dokupujeme samozřejmě potřebné 

hračky i jiné vybavení, ale máme na to vždy daný rozpočet. Je potřeba 

počítat s rezervami pro případné větší výdaje. 

c) Jaké jsou možnosti financování za účelem zlepšování věcných 

podmínek školy? 

Rodiče platí nám, nikoliv vláda. Nemáme jiné zdroje příjmu a platíme 

z toho: provozní náklady, platy, vybavení, veškeré výdaje, ale chceme také 

profitovat, abychom mohli růst. 

65€/den, ale říkám R, že pokud je tam D 10h, je to celkem sazba 6,50€/h 

což už není tak hrozné. Jsme ochotní vyjít R maximálně vstříc – pokud R 

zavolají den předem, nebo ještě ráno, že je jejich D nemocné, nebo že 

odjíždějí a zeptají se, zda mohou přijít jiný den, podívám se, zda máme na 

daný den přihlášeno méně D a pokud nepřekročíme maximální počet D ve 
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třídě v daný den, dovolím jim si to nahradit – peníze ale nevracíme, pořád 

musíme udržovat provoz. 

Mají možnost přihlásit D na celý den, nebo na půl dne, ale pokud mám dva 

zájemce a jeden chce na půl dne a ten další po něm na celý den, řeknu tomu 

prvnímu, že buď bude chodit celý den, nebo to místo nabídnu někomu 

jinému. 

2) Kde a jak se dětí stravují? 

Ve třídách. Dopoledne ovoce ke svačině, k obědu chléb – připravují 

učitelky.  

a. Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah 

(moc sladkého atp.)? 

Mohou, ale beztak platí stejnou částku – je to jejich volba, že chtějí vlastní 

jídlo. 

b. Je stravování nějak normované? 

Učitelky si objednají podle počtu D množství, co snědí a také obsah, podle 

toho co D jedí – 1x za týden. Snažíme se o pestrou stravu. 

Máme tu protokol na jídlo, neděláme teplá jídla – jsou to opatření jako 

v restauracích a to by byla veliká administrativní zátěž. P nemusí mít žádná 

potvrzení pro manipulaci s potravinami. Máme řád, ale není nijak náročný – 

vše co je třeba dát okamžitě do lednice atp. 

c. Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny?  

Rodiče nosí vlastní stravu, pokud jsou omezení pro org. Nezvladatelná. 

Ostatní to nijak neomezuje. 

3) Jak vypadá režim a organizace dne ve Vašem zařízení? 

a. Jak jsou časově a organizačně rozvrženy jednotlivé části dne, činnosti 

dětí, různých tříd/věkových skupin, pedagogů apod. 
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5 skupin dětí 0-4 (jedna 0-2 roky; 3 skupiny 0-3 roky, jedna 3+ - max 12 

dětí, ale celkem 24 se jich střídá v průběhu týdne) V posledním oddělení 

(3+) se je snažíme hodně připravit na nástup do školy – intenzivní práce. 

Max 9 dětí ve sk. ve věku 0-2, od ledna 2019 byl počet vládou snížen – 

musíme zaměstnat více lidí a v dalším školním roce budeme mít 7-8 D 

Max 12 dětí ve sk. ve věku 0-3 

10 dětí na učitele, nejvíce 19 dětí 

Nové výpočty na https://www.1ratio.nl/bkr/#/ 

7:30-9:00 příchody 

9:30 svačina, 12:00 oběd, 15:00 odpolední svačina – podle organizace 

učitele, časy jsou orientační 

Celý den probíhá volná hra i řízené činnosti 

b. Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku, poměr volné hry/řízených činností 

apod.?  

Alespoň 1x denně, ale záleží na počasí, chci, aby se D dostaly ven 

minimálně 1x za den, někdy je náročné, ale P se to daří. 

c. Jsou nějaká speciální pravidla/opatření pro pobyt venku (opuštění 

areálu s dětmi)? Popř. Jak často s dětmi učitelé opouští areál školy?  

Jeden P na 2 děti ve věku 0-2 let. Ve věku 3+ zase 1 P na 3 D. Například na 

letiště - je to náročné, ale nežádáme R o pomoc, nedělá to dobrotu. Pokud 

chceme opustit město Voorschoten, musí na to mít souhlas R. Máme P 

pracující na částečný úvazek – ti přijdou a pomůžou, pokud je potřeba. 

d. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí?  

Individuální, umožňujeme R přijít s D jen na pár hodin, přítomnost R ze 

začátku pomáhá. 

e. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 0-2, 2-3 a 3+? 

To Vám spíše řeknou P, ale u malých D jde hlavně o to uspokojit základní 

potřeby – spánek, hlad a pocit bezpečí. U dětí ve skupině 3+ jde již o 
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přípravu na nástup do G1-2, takže tam je to hodně o soustředění, aktivitě a 

rozvoji dovedností. V této třídě si třeba už R nepřejí, aby jejich D chodily 

spát. Někdy je ale D tak vyřízené, že to jinak nejde. Tak občas také vznikají 

konflikty, bohužel. R tu nesou a i přesto vědí, co je pro jejich D nejlepší. 

f. Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti?  

Během dne například taneční/yoga workshop.. není nutné extra hradit, eko 

programy   

4) Jak je rozdělena práce mezi jednotlivé zaměstnance školy? 

Každý má nějaký úkol, většinou hlavně kolem své třídy, ale i společná práce je 

dělená – někdo má na starosti letní festival, někdo výzdobu školy. Snažíme se ale 

fungovat jako tým, což se nám, podle mě, daří. 

a. Jaké jsou nároky na vzdělání pedagogů? Hodnotíte tyto požadavky 

jako adekvátní? 

Stačí MBO 4, požadavky byly v poslední době zvýšené z MBO 3, ale 

nevidím v tom problém. Někteří dosavadní P si museli vylepšit vzdělání, po 

10-15 letech praxe, to bylo nepříjemné, ale jinak jsme se s touto změnou 

vyrovnali. 

b. Jsou povinni pedagogové se dále vzdělávat? (Dny kdy je škola zavřená) 

Nezavíráme zařízení, R s tím nebyli spokojení, takže to neděláme. Pokud 

chtějí P kurzy, musí to být ve večerních hodinách či o víkendu. 

Jedna P si vymyslela, že chce na kurz malování na obličej a já jí ho 

zaplatím, protože ona pak, až bude letní festival, tam půjde a bude malovat 

D na obličej, což je benefit a je to pro všechny win-win 

c. Jak jsou rozdělené kompetence v pedagogickém sboru? Jak 

spolupracujete s kolegy/podřízenými? Kdo kromě pedagogů smí 

pracovat s dětmi (uklízečky atp.)? 

Někteří P mají na starosti veliké akce, ale jsou za to ohodnocení, protože je 

to náročné. 
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Nepedagogický personál vůbec nepřijde do kontaktu s D – chodí uklízet 3x 

v týdnu (po-st-pá) 

d. Mají děti možnost se neúčastnit probíhající aktivity? Co mohou dělat, 

nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity?  

To záleží na P, ale nenutíme D do něčeho, do čeho se jim nechce. 

e. Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní 

docházku? 

No od náš odcházejí D ve 4 letech do G1-2, ne na základě nějakých 

dovedností a znalostí, ale protože už od 4 mohou. My pouze hodnotíme D 

v průběhu pobytu u nás. 

f. Probíhá v průběhu roku průběžné hodnocení pokroku dětí?  

Ano, 2x do roka pomocí evaluačních plánů 

g. Jak hodnotíte finanční ohodnocení pedagogů? 

Myslím, že jsou spokojení, máme nového CEO, takže došlo i k nárůstu 

platů, což je fajn. Nikdo si tady u nás nestěžuje  

h. Co považujete za současnou výzvu v otázce pedagogického personálu ve 

vašem zařízení/v Nizozemsku? 

Bojujeme s velkými očekáváními R a také s nařízeními vlády, které 

ovlivňují mou práci i práci P, což ji častokráte činní náročnější, než by bylo 

třeba. Třeba v supermarketu si člověk může vybrat, zda si něco koupí, nebo 

ne. U nás si ale R koupili místo a mají pocit, že můžou všechno – říkat, za 

co máme utrácet jejich peníze, kam s D chodit a co a jak nejlépe dělat. 

i. Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská 

profese považována za automatickou službu?  

Více služba, ale problémy jsou i v komunikaci učitelů. Ne vždy mají 

vhodné chování mezi sebou, k D i k R, což je vždycky na obtíž. 

5) Jakou pracovní náplň a kompetence má ředitel školy?  

Spravuji více poboček – 4. Zajišťuji i družinu tady na této pobočce a organizuji 

skupinu zajišťující péči o D v průběhu oběda ve školách. 
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a. Máte jako ředitel také přímou pedagogickou činnost u dětí?  

Pouze je-li nedostatek učitelů. Jinak dělám hlavně administraci, kontroluji 

chod organizace, plánuji aktivity. 

b. Jak se vypořádáváte s rolí manažera/učitele? Z pohledu časové 

náročnosti atp.  

Je to náročné, ale když jsou spokojené děti, rodiče i personál, stojí to za to. 

c. Kolik času trávíte administrací?  

95% 

d. Kdo kontroluje Vaši práci?  

Regionální manažer (v Nizozemsku jsou 3), CEO, požární, bezpečnostní a 

zdravotnická kontrola, Kontroly Norlandia, zaměstnanecké kontroly, GGD 

(Orgán kontroly ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, pozn. autorky) 

e. Jak často a jakým způsobem komunikujete se zaměstnanci?  

5-7 porad během celého roku se všemi zaměstnanci, i s jednotlivými 

skupinami, běžné provozní diskuse během provozu / při hospitacích 

Nekontroluju je, spíš jim dávám metodické vedení jak co dělat, málokdy se 

stane, že by dělaly něco úplně špatně. Naším cílem je postarat se o D, aby 

byly spokojené a prospívaly. 

f. Jak spolupracujete se zřizovatelem a do jakých oblastí zasahuje? 

Nade mnou je regionální manažer, který je součástí management týmu. 

Scházíme se asi 10x za rok – řešíme problémy, co kde zlepšit, co funguje 

nebo nefunguje 

g. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku?  

Naší výhodou je otevírací doba – dlouhá, Olleke Bolleke nemají děti mladší 

dvou let, máme větší možnost s dětmi pracovat, navázat dobrý kontakt, 

vztah - intenzivnější 

h. Vnímáte mezi jednotlivými institucemi rivalitu?  

Ani ne. 
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i. Jak propagujete školu? Máte problémy s naplněností školy?  

Školu proklamujeme pomocí webu, 1x rok máme festival pro veřejnost 

v parku ve městě (Autorka se zúčastnila, opravdu veliká akce se spoustou 

sponzorů, aktivit, veliký zájem a účast R), akce pro důchodce, články 

v tisku.  

Naplnění jsme a musíme odmítat. 

6) Pracuje Vaše zařízení podle určitého kurikulárního dokumentu?   

Pracujeme na základě interního pedagogického pracovního plánu. 

a. Jak je tento dokument závazný pro pedagogickou práci? Jak navazuje 

na národní kurikulární dokumenty? 

Je nástrojem pro to, jak můžou P pracovat s D, inspirace, ale i závazná 

pravidla. Všeobecná pravidla jsou společná pro všechna zařízení Norlandia.  

b. Kdo se podílí na jeho tvorbě? 

Ten vytvořím já a poté jej konzultuji se zaměstnanci 

c. Jak je plánovaný rok ve Vaší škole?  

Zavřeno pouze na vánoční prázdniny, učitelé mají 5 týdnů dovolenou 

Červen/červenec je známý rozpočet a plánují se akce na celý rok, některé 

aktivity pouze pro creche, některé i pro družinu, mohou se měnit v průběhu 

roku, záleží na velikosti budgetu a domluvě učitelů. 

7) Jak pracujete s dětmi se SVP? 

Snažíme se naplnit jejich potřeby, ale ne vždy to jde. Měli jsme i případy, kdy jsme 

to nezvládli, ale R často chtějí, aby jejich D nebylo separované a bylo v běžném 

zařízení. Musíme občas spolupracovat se zdravotnickými zaměstnanci a to je 

náročné. Chceme vyhovět, ale odpovídám i za ostatní D a P, takže někdy musíme 

říct ne.  

Počet D ve třídě se přítomností D se SVP nesnižuje. 

8) Jak probíhá komunikace a spolupráce s rodiči a širší veřejností?  

Rodiče jsou vděční za péči o dítě.  
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a. Jak probíhá přihlašování dítěte do Vaší školy a spolupráce s rodinou? 

Pokud je místo, je možné D přihlásit, s rodinami spolupracujeme velmi 

dobře, prostřednictvím aplikace Norlandia, mohou kontaktovat kanceláře 

Norlandia, nebo přímo nás, máme společnou databázi „čekatelů“. 

Počty a složení tříd se mění, protože v průběhu roku odcházejí D ve 4 letech 

do školy, D starší 3 let pak přestupují do třídy pro 3+ (třída Wijze Uilen) 

b. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Dříve jsme byly pro rodiče partnery, ale nyní jsme servis a rodiče říkají 

„Udělejte to, já si za to platím“. 

c. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání? 

Využívají nástup ve 4 letech téměř ve 100%, takže myslím, že s tím nemají 

problém. 

d. Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou?  

4-5x do roka setkání, konzultujeme vzdělávací politiku, možné varianty 

zlepšení, změny v chodu/personální 

Záleží na složení, díky správě tolika poboček vidím rozdíly. Zde na této 

lokalitě jsou R ochotní pomoct, podílet se na chodu a zlepšovat podmínky, 

není tomu tak ale všude. 

Může ovlivnit akce, do určité míry chod zařízení, podílí se na plánování 

využití určitého podílu rozpočtu. 

e. Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy? 

Všichni tvrdí, že důležité jsou D, ale my tady říkáme „Ale no tak“ všichni 

víme, že jde hlavně o R, ale samozřejmě chceme všichni společně dobro D, 

ale klient je R. 

f. Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti? 

Myslím, že máme dobrou reputaci. 

g. Jak hodnotíte klima ve Vaší škole? Proč? 
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Ale jo, jasně, že musíme všichni spolu mluvit, jsou i neshody, ale 

domluvíme se, snažíme se.  

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku? 

Ačkoliv jsme soukromá instituce, snažíme se stejně jako všichni ostatní dávat D 

maximum, ale ne vždy je to tak vnímáno. Myslím ale, že jazykové problémy D jsou 

hlavní výzva, které bychom se měli postavit. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

https://www.1ratio.nl/bkr/#/ 

Naše stránky 
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Příloha 14 – Přepis rozhovoru s třídní učitelkou v oddělení Wijze Uilen instituce De 

Hummelhof - centrum denní péče. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 31 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 8 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? HBO 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

a. Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, 

hračkami 

Dostatečné, máme bezpečné postýlky, branky a jiné ochranné prvky pro 

maximální bezpečí D. Hračky jsou v každé skupině přizpůsobeny 

věkovému složení D. Když něco potřebujeme, řekneme vedení a většinou je 

nám vyhověno. 

2) Kde a jak se dětí stravují? 

Tady u nás ve třídě, ovoce, zelenina, chleba, nic teplého, vše připravujeme 

my. 

a. Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah 

(moc sladkého atp.)? 

Snažíme se eliminovat přísun cukru, většinou se D stravují tady, pokud 

nemají vyloženě nějaká omezení – alergie. 

b. Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny?  

Rodiče nosí vlastní stravu hlavně u miminek – dětské výživy, pokud jsou 

omezení pro nás nezvladatelná. 
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Jinak chleba se sýrem, burákovým máslem atp, zelenina, ovoce, kyselé 

okurky, olivy – snažíme se o pestrou nabídku, a aby D vše ochutnaly. 

Stejně tak pleny – máme jednu značku, a pokud R nevyhovuje, nosí si 

vlastní. 

3) Jak je strukturován program dne? 

7:30-9:00 příchody 

9:30 svačina, aktivity závislé na možnostech dětí, počasí, vnějších 

determinantech, volná hra i řízené činnosti 

Snažíme se jít ven každý den alespoň na chvíli 

12:00 oběd 

Dětem smíme dávat léky – pokud rodiče potvrdí 

a. Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku?  

Záleží na počasí, alespoň jednou, i když prší, na 10 minut, k dispozici 

kočárky, možné jít jen s některým dítětem ven např. do knihovny vyměnit 

knížky (ošetřeno podpisy při přihlašování). 

U menších D převládá volná hra. 

b. Kde trávíte nejčastěji pobyt mimo prostory třídy/areál?  

Venku na zahradě – hřiště, oplocené, různé branky – bezpečnost D. 

c. Jak často s dětmi opouštíte areál školy?  

Například na dětskou minifarmu, na letiště, náročné na organizaci a 

personální zajištění, ale občas něco podnikneme. 

d. Jsou nějaká speciální opatření pro opuštění areálu s dětmi?  

Jeden P na 2 děti pokud opouštíme areál, pokud jsme v areálu, platí 1 P na 6 

D. 

e. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí?  

Dva dny mohou přijít jen na pár hodin a seznámit se s prostředím, záleží na 

dětech, běžně 1-2 měsíce. 
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f. Jaký volíte postup pro snadnější a rychlejší adaptaci?  

Nejmenším dětem pomáhá oblečení s vůní matky. Všechno chce čas, je to 

pro D veliká změna.  

Někdy je ale dobře, že D pláčou. Některé D přijdou a jsou nadšení z hraček 

a soustředí se jen na ně. Když jsou pak nasycené hrou, uvědomí si, že jsou 

v jiném prostředí a začnou plakat. 

4) Jaké vzdělávací příležitosti nabízíte dětem (z hlediska druhů činností, metod 

práce, organizace, zaměření činností, volby dětské skupiny, plánování atd.)?? 

a. Existují pro Vás nějaké kurikulární dokumenty/vzdělávací plány, které 

jsou pro Vás závazné a jak s nimi pracujete? 

Máme pedagogický pracovní plán, který bychom měli následovat. 

b. Jaké typy a formy vzdělávací činnosti preferujete 

(frontální/skupinový/individuální)? 

Skupinové a individuální, záleží na situaci, počtu D a jejich věku. 

c. Jak plánujete svou práci s dětmi? Vycházejí podněty pro činnosti spíše 

ze strany dětí (přímé podněty, pozorování jejich zájmu) nebo, spíše 

z plánování činností na základě předem stanovených témat?  

Není potřeba, vedení nechce zatěžovat administrací, preferují se potřeby a 

zájmy dětí, záleží na aktuální situaci ve třídě 

d. Je rok ve Vašem zařízení nějak rozplánovaný? Tematicky atp.  

V ročním plánu je vše, co máme dodržovat i čím se můžeme inspirovat. 

e. Jaké jsou Vaše metody práce? 

Využíváme hodně metod, ale nejvíce asi tzv. „Portréty“ – snažíme se najít 

v dětech potenciál, najít co mu jde a to rozvíjet a pracovat s tím. To je pro 

nás nejdůležitější 

Používáme taky metody VVE – PUK. Ale v této metodě dáváme dětem to, 

co je zajímá. Nepoužíváme tolik, je to i hodně administrace a my chceme 

opravdu pracovat s D. 



154 

 

f. Mají děti možnost vyjádřit svůj nesouhlas s probíhající aktivitou? Co 

mohou dělat, nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity? 

Ano, najdou si jinou aktivitu. 

g. Pracujete s homogenní/heterogenní skupinou? 

Heterogenní.  

h. Jaké je kritérium pro rozdělení dětí do skupin?  

Podle věku. 

i. S jakým maximálním počtem dětí pracujete?  

Závisí na věkovém složení dětí – 0-2r max 9 dětí, již od 8 týdnů (většinou 

kolem 3 měsíců) – vláda nepřispívá, podle vydělaných hodin se odpočítává 

příspěvek na péči o D. 

V průběhu týdne se střídá ve skupině 3+ až 24 D – může jich být v jeden 

den max 12 

j. Jaký je podle Vás ideální počet dětí pro práci? 

Záleží na skupině, v každé bych počet snížila tak o 2-3 D. 

k. Jak pracujete s dětmi se SVP?  

Snažíme se s takovými D pracovat, ale pokud to nezvládáme, doporučíme 

odborníky, podle potřeb dítěte, nepoužíváme moc VVE metodu, ale od 

každé něco, PUK a záleží na potřebách dítěte, nezávazné, definitivní slovo 

má zařízení, počty dětí se nesnižují 

Měli jsme i D s Dawnovým syndromem – náročné, byl tu jen 6 měsíců, poté 

už to nešlo zvládnout 

l. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 0-2, 2-3 a 3+? 

0-2 – hodně péče, D spí, v 1,5 letech se snažíme odbourat spánek, D si hrají 

často vedle sebe, bojují o hračky, proto je lepší mít jich ve skupině méně. 

2-3 – již skupiny většinou bez spánku. 

3+ - intenzivní péče zaměřená na přípravu na nástup do školy, 

individualizace. 
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m. Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní 

docházku? 

Máme evaluační archy, ale od nás jdou ještě do G1-2 a pak až do školy. 

n. Zůstávají děti celou dobu pobytu se stejným pedagogem nebo se 

pedagogové obměňují v závislosti na věku dítěte? 

Prostupují odděleními podle věku. 

o. Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti?  

Během dne například taneční/yoga workshop.. není nutné extra hradit R, to 

hradíme my jako organizace, eko programy – na to všechno se vyděluje 

určitá část rozpočtu.   

5) Jak funguje spolupráce v pedagogickém týmu? 

a. Jak spolupracujete s kolegy/nadřízeným? Jaký je Váš rozpis směn? Je 

povinnost překrývání učitelů ve třídách? 

Jedna 7:30 – 17:00 a druhá 9:00 – 17:30, běžně pracujeme 3 dny, střídáme 

se 3 – 4 kolegyně podle potřeby – každý týden jiné, musíme mít „polední“ 

přestávku, ale trávíme jí většinou ve třídě.  

Když ráno vidím, že bude méně D, napíšu kolegyni na odpolední, že může 

přijít déle – jsou to většinou středy, kdy má škola krátkou výuku, nebo 

pátek či pondělí, kdy si R prodlužují víkend.  

b. Jak hodnotíte požadavky na pedagogy? 

Přiměřené, nemám s tím problém. 

c. Jste povinný se dále vzdělávat? 

Mohu, ale nemusím. Nezbývá na to moc čas. 

d. Jaký podíl z Vašeho pracovního času věnujete nepřímé pedagogické 

činnosti? 

Asi 10%. 

e. Jak je rozdělen Váš pracovní čas?  

Práce s dětmi, práce s aplikací – kolik čeho D snědlo/vypilo, první kroky, 

slova atp 
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f. Kolik času trávíte administrací?  

Zápis dětí, které přišly a odešly – v časech příchodu/odchodu – online 

aplikace – to může manažer kontrolovat. Zapisuje se, i co D jedlo, 

s čím/kým si hrálo, jak dlouho spalo, jakou mělo náladu – vše je online, R 

to mohou sledovat. 

Cca 2-3h za týden. 

g. Podílíte se na tvorbě pedagogického konceptu Vašeho zařízení? 

Ano, každý může říct svůj názor a nějakým způsobem formovat co děláme, 

ale většinou jsme spokojení a nepotřebujeme dělat změny. 

h. Máte profesní zkušenost i s jiným typem zařízení?  

Ano, s medical kindergarten, Peuterspeelzaal.  

i. Jak probíhá evaluace a supervize ve vašem zařízení?  

Observační plány dětí – 2x do roka, ale samozřejmě D pozorujeme každý 

den 

My nebýváme kontrolovány, spíše dostáváme rady, můžeme konzultovat – 

6-7x za rok máme porady, kde sdílíme a řešíme problémy či postřehy, 

snažíme se o maximální péči. 

j. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku? 

Jsme otevření dlouho, to R asi láká nejvíce. 

6) Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti? 

Na velmi dobré úrovni, R jsou spokojení, jsou rádi, že se věnujeme jejich D.  

a. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči?  

Výborná, pokud mají vlastní požadavky (např. vlastní speciální plínky) je 

jim vyhověno. Nemíváme problémy. 

b. Jak nejčastěji probíhá komunikace s rodiči?  

Osobně, přes aplikaci, mail, telefon 

c. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  
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Někteří chtějí hlavně, ať se postaráme o jejich D, ale je stále více R, kteří 

nás berou jako placenou službu, která je musí poslouchat. 

d. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání? 

Nemají s tím problém, využívají možnost nástupu ve 4 letech. 

e. Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou? 

Nemáme problémy, konzultujeme co je třeba.  

f. Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy? 

Rodiče, rozhodně rodiče. 

g. Jak propagujete školu?  

Internet a taky v létě máme festival pro R a širokou veřejnost, což je vždy 

veliká událost. 

h. Jak hodnotíte klima ve Vaší škole? 

Nemáme tu problémy, jsme spokojení, vedení je vstřícné. 

7) Vnímáte Vaši školu jako instituci/organizaci/pospolitost/komunitu + proč? 

Organizaci. 

8) Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská profese 

považována za automatickou službu?  

To záleží, někdy si za to, že nejsou uznávání, mohou učitelé sami. Musíme znát 

všichni své hranice a to, co si můžeme dovolit. Je to složité, ale dnes si myslím, že 

jsme spíš služba. 

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku? 

Připravit D maximálně pro nástup do školy – ve všech oblastech. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 
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Příloha 15 – Vyplněný pozorovací arch instituce De Hummelhof - centrum denní 

péče. 

 

  

De Hummelhof - centrum denní péče 

Prostory vnitřní 

kromě centra denní péče i třída družiny ze školy, kde jsou děti 

vyzvedávány a odváděny sem ze školy, hlavní chodba navazující na 

všechna oddělení a jiné místnosti - prosklené, je vidět do všech tříd, 

třída pro miminka je jedna místnost s přidruženou ložnicí - 

bezpečnostní postýlky. Třída D 3+ je malá, prostor je dělený, 

vybavený adekvátními hračkami na přístupném místě, část podlahy 

(linoleové) je pokryta kobercem.  

Materiální vybavení 

Třídy pro nejmenší D -  všude sedačky, doplňky pro práci s malými 

D, houpačky, přebalovací pult, kuchyňský pult pro přípravu jídla, 

pohodlný gauč při krmení z lahviček nejmenších D, vybavení 

převážně dřevěné, hračky pro věkouvou kategorii 0-3. Třída 3+ - 2 

pracovní stoly, malý gauč, kuchyňka, skříň s hračkami, skříň na 

věci na vyrábění - není přístupná D, kuchyňský pult pro přípravu 

jídla, opět vybavení ve dřevě. Ve všech odděleních PC a přístupná 

aplikace na tabletu - možnost vkládat fotografie a komentáře k 

jednotlivým D - rodiče ihned vidí, co D jedlo, kdy jedlo a jiné 

pokroky. 

Prostory venkovní 

Veliký prostor zahrady, ohrádky pro bezpečnost malých D, 

prolejzačky pro starší D, rozděleno podle věkových kategorií - 

přizpůsobeno D, přístup hned ze třídy ven. Jedna malá zahrada u 

třídy 3+. 

Materiální vybavení 

Několik krytých pískovišť, zahrada je poměrně přirozeně stíněná - 

stromy, altány - je možné ji využívat i v létě, průlezky, houpačky, 

vybavení je pro všechny věkové kategorie - i pro třídu družiny, 

trampolína, bezbariérový přístup - P chodí ven s malými D v 

kočárcích, které mají k dispozici, skleník pro pěstování, převažují 

dřevěné prvky - ploty, posezení,.. Malá zahrada pro skupinu 3+ 

pískoviště, paletová kuchyňka, dřevěné posezení, malý skleník. 
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Program dne 

7:30-9:00 příchody, volná hra, 9:50 úklid a příprava na svačinu, D 

uklízejí, učitelka je jen usměrňuje, připravuje svačinu, 10:00-10:15 

krátká činnost u stolečků - co je za den, jaké je datum/roční období 

- písnička a básnička s počítáním, P názorně ukazuje, aby D měly i 

vizuální představu, 10:15 svačina - posílají si taliř s ovocem a 

každý si může vzít jeden kousek, 10:30 práce s knihou a rozhovory 

o tématu, na toaletu jdou všichni společně, v případě potřeby každý 

sám v průběhu dne, 11:00 ven na zahradu - na malou u třídy a 

někdy i na velkou společně s ostatními odděleními, P pouze 

dohlížejí, D si hrají samy, některé P odcházejí na "kouřovou 

pauzu", 12:00 dovnitř (ostatní oddělení odcházejí už 11:30, 1P 

připravuje oběd, zatímco 2P dohlíži venku na D), 12:15 oběd 

formou švédských stolů - D si mohou říct, na co mají chuť (chléb s 

hummusem, džemem, máslem, sýrem atp.), hygiena - omýt žinkou 

obličej, P myjí nádobí a D si hrají, 13:15 nasazení plín na odpolední 

odpočinek - jen u D, kde to R chtějí, některé D to ještě potřebují, 

ale někde si to R nepřejí - D si hrají,  ve skupině je ještě 1 D s 

plenami i přes den, odpočinek a volná hra do 14:45 - prostor pro 

pauzu P (45min/každá), umytí třídy, zametení a vytření podlah, 

14:45 jsou již všichni vzhůru, volná hra, hygiena, 15:30 pracovní 

listy - společná práce u stolečků, tvoření, 16:00 svačina - talíř se 

zeleninou - opět se posílá dokola každý si něco vezme, 16:30 úklid 

a hra na hřišti + vyzvedávání D 

Příchody a odchody dětí 

Všechny D zůstávají od začátku do konce se svým P - nespojují se 

do tříd, ráno příchody do 9:00, odchody většinou až po 17:00 - lze 

domluvit i individuální příchody/odchody. D jsou předávány R do 

přídy přímo P - ti to zaznamenávají do online aplikace. 

Stravování 

Podle objednávek P se jídlo objedná a dováží se každé pondělí - 

snaží se o pestrou stravu, ale ne teplou - pouze výživy pro malé D 

se ohřívá - přísné podmínky uchovávání potravin - mnoho 

formulářů - teplá strava by byla ještě náročnější - nepodávají. 

Většinou krekr nebo toastový chléb. Množství zeleniny, ovoce, i 

kyselé okurky a olivy - D chutná, mají možnost si vybírat - talíř s 

několika druhy ovoce/zeleniny, nebo co chtějí na chleba. Svačina 

dopolední ovoce, oběd chléb a zelenina a odpoledne 

ovoce/zelenina. 

Pobyt venku 

Alespoň jednou denně - snaží se za každého počasí. Kojenci ven v 

kočárcích. Skupina 3+ na svojí malou zahradu, ale odpoledne na 

společnou.  

Druhy vzdělávacích činností + časové 

rozložení 

Většinou skupinové, P se v případě potřeby věnuje D i 

individuálně, ale D mají velikou volnost. Pracovní listy jsou 

vypracovávány skupinově - těžko může P obsáhnout a kontrolovat 

práci individuálně - je mnoho chyb, ale P se pak "na tajno" snažila 

listy opravit. 

Hra Spíše volná, u batolat a kojenců převládá hra volná, ve skupině 3+ 

převládá hra nad řízenou činností. P do hry většinou nezasahuje. 

Vlastní klidné místo 
Třída 3+ je malá, není explicitně jedno místo. V jiných třídách 

například klidový stan. 

Počet dětí 

Skupina 3+ Maximálně 12 D - jakmile jsou D 3 roky a je v této 

skupině volné místo, přecházejí a připravují se na nástup do školy. 

Ve 4 letech odcházejí zpravidla do školy, takže složení D se v této 

tříde s postupem času mění. Pro všechny skupiny je online 

kalkulačka počtu D https://1ratio.nl/bkr/#/  

Složení třídy (věk, SVP, jiné) 
Skupina 3+ - 12 D - 7 chlapců a 5 dívek, všechny ve věku 3 roky, 

žádné SVP 
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Délka pobytu dětí v instituci Většinou celý den, ale ne celý týden, D se v průběhu týdne střídají - 

např. ve třídě 3+ s kapacitou 12 D se střídá v průběhu týdne 24 D. 

Pedagogický personál 

2 adekvátně vzdělané P, jedna má směnu 7:30-17:00 a druhá 9:00-

18:00, ne všechny P jsou ale zaměstnané na plný úvazek, častokráte 

pokud mají vlastní rodinu, jsou zaměstnané na částečný úvazek a 

chodí jen některé dny. Vždy ale 2 P na jedné třídě. 

Nepedagogický personál Není přítomný - úklid chodí 3x týdne - po, st, pá         Jinak uklízí 

P, každý den stoly, podlahy i wc v rámci pracovní doby. 

Překrývání učitelů 

Jeden P 7:00 - 17:00 a druhý 9:00 - 18:30 - od 9 do 17 jsou spolu 

většinu dne, pouze na polední pauzu se vystřídají, ale vždy alespoň 

1 P zůstává u D. 

Komunikace učitelů mezi sebou 

Během dne, jinak aplikace whatsapp, domlouvají se na základě 

aktuálních situací. Vzhledem k proskleným chodbám i třídám je 

možné nahlížet i do ostatních tříd. 

Specifika práce s věkovou skupinou 0-

3 

D jsou přiváženy v kočárech, R nechávají v hlavní chodbě 

zaparkované u jména, do 9:00 se scházejí, mezitím se P věnuje 

kojencůmá dává je do ohrádek, volná hra pro batolata, kojencům 

připravuje podle potřeby ovocné přesnídávky, a jsou průběžně 

ukládány ke spánku, 9:45 - úklid všech hraček, 10:00 svačina pro 

všechny - básnička o dnech, řízená činnost spojená s prací s knihou, 

básněmi a písněmi, 10:30 - úklid, přebalování/nočníky, oblékaní a 

chystání na pobyt ven - do 11:30 (podle počasí), 11:30 hygiena a 

oběd, do 12:15 volná hra, úklid místnosti a 12:45 postupné ukládání 

všech D ke spánku, do 15:30 se všichni postupně probouzejí, volná 

hra a v 15:30-16:00 odpolední svačina, úklid místnosti a volná 

hra/hra venku na hřišti - vyzvedávání D 

Specifika práce s věkovou skupinou 3-

4 
Stejné jako v Program dne.           Používají se PL, více zaměřeno 

na přípravu na nástup do G 1-2. 

Specifika práce s dětmi se SVP Teď ve třídě nemají, ale jinak se počet D nesnižuje. 

Informační místo (nástěnky) 
Před třídou, ve třídě - tam jsou seřazeny D podle narozenin, které 

mají v průběhu roku. 

Místo pro prezentaci práce dětí Ve třídě a před třídou - R si chtějí ihned nosit domu, takže tam toho 

nebývá mnoho, spíše všeobecné obrázky a dekorace 

Komunikace učitelů s rodiči 

Ráno i odpoledne při předávání D, jinak je efektivní komunikace 

skrze aplikaci, mohou P vkládat i fotografie, aktuality ze dne D - 

má úspěch. 
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Příloha 16 – Vzorový observační formulář dítěte instituce De Hummelhof - centrum 

denní péče. 

 



162 

 

Příloha 17 –  Ukázka aplikace pro rodiče instituce De Hummelhof - centrum denní 

péče. 
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Příloha 18 –  Vysvětlení metody Portrét instituce De Hummelhof - centrum denní 

péče, v nizozemštině. 
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Příloha 19 –  Ukázkový formulář pro metodu Portrét instituce De Hummelhof - 

centrum denní péče. 
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Příloha 20 –  Registrační list skladovaných chlazených produktů instituce De 

Hummelhof - centrum denní péče. 
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Příloha 21 –  Organizační strom západního regionu organizace Norlandia. 
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Příloha 22 – Tabulka určující maximální počet dětí na jednoho pedagoga při opuštění 

areálu instituce De Hummelhof - centrum denní péče. 
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Příloha 23 –  Fotografie instituce De Hummelhof - centrum denní péče. 

 

Prostor třídy pro děti ve věku 0 – 2 roky. 

           

Stůl s potravinami na svačinu pro děti.    Prostor třídy Wijze Uilen pro děti 3 – 4 roky. 

    

Prostor pro kočárky dětí na chodbě.        Venkovní zahrada. 



169 

 

    

Venkovní zahrada.          Prostor třídy pro dětí 0 – 2 roky. 

            

Metodická pomůcka k programu Puk.        Bezpečnostní postýlky pro odpočinek dětí. 
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Příloha 24 –  Přepis rozhovoru se zastupujícím ředitelem jedné ze dvou lokalit 

instituce Openbare basisschool De Vos – přípravné skupiny. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 50 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 29, ale pracoval jsem jako učitel ve vězení, 

v soukromém sektoru, jako ředitel na této pobočce 15 (1 den učitel, 3 dny ředitel) 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? HBO 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

Myslím si, že jsou dobré, lepší, než před 20 lety, nejsme bohatá škola, ale peníze 

máme. Mnoho škol nemá tolik zdrojů. ICT není úplně na dobré úrovní. Kupujeme 

vybavení, ale učitelé to často nevyužívají na 100%. Někteří ale pracují dobře, 

neplatí to pro všechny. Úroveň kvality učitelů není stejná.   

a) Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, 

hračkami 

Vše se snažíme modernizovat, aby vše fungovalo, máme dostatek 

prostředků, jen jak bylo řečeno, ne vždy je vše 100% využíváno. 

b) Jaké jsou možnosti financování za účelem zlepšování věcných 

podmínek školy?  

Jsme státní škola, financuje nás stát. Peníze jsou, my dostáváme od 5 let 

věku D 5000/rok/D (ne 4leté) – není ale plošně všude stejné, odvíjí se od 

vzdělání rodičů -> v problémových lokalitách s nižší úrovní vzdělání R dětí 

jsou příspěvky od státu vyšší -> možnosti více P na danou třídu nebo menší 

počet D v jedné třídě. Rodiče žádáme o dobrovolný příspěvek 27,50 €/rok – 

na aktivity pro děti (vánoce, atp.) – rada rodičů rozhoduje, co se stane 

s těmito příspěvky. Celkově je ale jeden budget – dělí se mezi dvě školy 
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(náklady na provoz, platy atp.) – bylo by výhodnější mít jednu školu v jedné 

budově. 

My jsme vlastním pánem, ale musíme si pronajmout budovy od CH, ta 

chodí každý rok na kontrolu – hlavně finance.  

2) Kde a jak se dětí stravují?  

Během oběda se starají jiní lidé – najatí rodiče a profesionálové - starají se pouze o 

organizaci, stravu si nosí D samotné, některé D chodí na oběd domů, služba hlídání 

při obědě stojí 1,85 €/den. I P si nosí své jídlo – jen ve čtvrtek máme hromadnou 

svačinu za „směšný“ poplatek 2€. Některé školy mají zkrácené vyučování a P jsou 

na oběd s D, ale je ze zákona nárok na pauzu a ta tím pádem není a otázkou je, zda 

je to dobré pro učitele. Bohužel ti, co se o D během oběda starají, mívají s D 

konflikty, které jsou potřeba řešit a které by se zase za přítomnosti P nestávaly – 

otázkou je, co je lepší. 

a. Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah 

(moc sladkého atp.)?  

Ano, pokud je dítě na něco alergické, můžeme to omezit, ale není to běžné. 

b. Je stravování nějak normované?  

Snažíme se říkat rodičům, aby nedávali příliš mnoho čokolády, co přinést 

když má D narozeniny, preferujeme ovoce, ale nezakazujeme, 

doporučujeme. 

c. Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny?  

D si nosí vlastní, nevaří se hromadně, takže nemusíme řešit. 

3) Jak vypadá režim a organizace dne ve Vašem zařízení?  

G1-4 8:45-11:45 a 13:00-15:00, středa do 12:30, za 8 let by mělo mít za sebou D 

min cca 7 520h výuky – za rok máme tabulky v excelu, kolik jaké D mělo 

odučených hodin.  

a. Jak jsou časově a organizačně rozvrženy jednotlivé části dne, činnosti 

dětí, různých tříd/věkových skupin, pedagogů apod. 
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Záleží na skupině, máme 3 skupiny pro D ve věku 4-6 – červenou, žlutou a 

modrou a ty pracují paralelně – to Vám blíže odpoví kolegyně, co Vás bude 

mít na starost. Starší skupiny již mají výuku podle režie jednotlivých P. 

P nastupují ráno před výukou, mají garantovanou pauzu na oběd a po 

skončení výuky se očekává, že budou ještě pracovat – připravovat aktivity, 

komunikovat s R atp. 

b. Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku, poměr volné hry/řízených činností 

apod.?  

Není nijak normovaný pobyt venku, u nás chodí G1-2 na půl hodiny a G3-8 

na 15min. Mohou jít do tělocvičny, ale pak nejdou už ven. 

c. Jsou nějaká speciální pravidla/opatření pro pobyt venku (opuštění 

areálu s dětmi)? Popř. Jak často s dětmi učitelé opouští areál školy?  

Máme kontrakt – art menu – něco z hudby, umění, příroda, divadlo, 

muzeum –od každého něco, 2x do muzea, 1x rok školní výlet – třída, malé 

děti nejezdí na ŠVP. Pro G 1-2 máme nepsanou domluvu vyrazit alespoň 2x 

za rok mimo areál za nějakým kulturním vyžitím. Některé jiné školy se 

neučí teorii, ale pomocí zkušeností – hodně jezdí a opouštějí areál – je to ale 

soukromá škola s 40 dětmi a stojí 15 000 €/rok, to my nejsme. 

Opuštění areálu je na zodpovědnost P – musí být vždy přítomen 1 P 

s adekvátním vzděláním, když si zařídí doprovod R, jedině dobře pro něj. 

d. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí? 

Asi hodně individuální, s malými D jsem nikdy moc nepracoval, ale řekl 

bych, že je to D od D, nelze říct jasně danou lhůtu, do kdy všichni přestanou 

plakat a začnou se těšit.  

e. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 3-4, 5-6? 

Snažíme se o komplexní rozvoj, starší D se více připravují na postup do 

další skupiny a mladším se dává více prostoru pro hru. Blíže Vám ale opět 

řekne kolegyně. 

f. Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti?  
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Děti mají družinu, ale to nezaštiťuje škola – jiná organizace (např. 

Norlandia) – my musíme najít místo, kam mohou děti po výuce chodit – to 

je jediná povinnost, mít zajištěné umístění v případě zájmu. 

4) Jak je rozdělena práce mezi jednotlivé zaměstnance školy?  

Je určitý podíl přímé a nepřímé ped. činnosti – 5 dní– 930 přímé činnosti ale 

celkově jsou placeni za 1659h (to je plný úvazek 40h týdně) – dělí se mezi školení, 

plánování aktivit na další den/týden/rok, setkání s rodiči. 

I P na částečný úvazek – nižší podíl hodin, ale má jiné aktivity – zastřešení 

angličtiny/ někdo jiný organizuje Vánoce (20h),.. každý si nějak organizuje NPČ – 

plánuje se již na začátku roku – stejné akce dělají ti stejní lidé. Mají speciální 

dokument, kam již na konci školního roku plánují následující školní rok. 

Př. (930h PPČ, 40h relaxace, 251h úkoly ve škole (meetingy, konzultace 

s ostatními P, organizace akcí, atp.), 83h na další vzdělávání,..). 

Nechceme být úplně přísní, takže nevyžadujeme doklad o hodinách vykázaných na 

vzdělání, pokud se dobrý kamarád žení/vdává, uvolníme P – jinak mají nárok na 

volno pouze v případě pohřbu blízkého příbuzného. 

V celém Nizozemsku mají v určitých úrovních (L10 – L12) učitelé stejné platy. 

a. Jaké jsou nároky na vzdělání pedagogů? Hodnotíte tyto požadavky 

jako adekvátní?  

Alespoň HBO – PABO, MBO4 – asistent ve vzdělávání – dělá pouze na 

někoho zodpovědnost s malou skupinou D, nesmí být sám. 

b. Jsou povinni pedagogové se dále vzdělávat?  

Dny kdy je škola zavřená – 3x v roce. Čas se vypočítává z 1659h - nějaký 

čas na samostudium. Jsou určení učitelé, kteří mají na starost jednotlivé 

předměty (matika, angličtina, chování, holandština)/oblasti – sledují 

odborné články a publikace a je jejich odpovědnost musí informovat o 

novinkách ředitele i ostatní učitele – jsou to učitelé L11, ne L10 (Typologie 

učitele L 10-12 podle toho, kolik toho mají na starosti –podle úrovně jsou i 

finančně ohodnoceni) – má toho na starosti víc, dostane trochu lepší plat – 
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2x do roka máme meeting, kde nás informují a když vidíme výsledky u dětí, 

nebo nedostatky, ptáme se těchto „specialistů“. U nás máme jen L10 – 

normální učitel a L11 – specialista.  

c. Jak jsou rozdělené kompetence v pedagogickém sboru? Jak 

spolupracujete s kolegy/podřízenými? Kdo kromě pedagogů smí 

pracovat s dětmi (uklízečky atp.)?  

Chodím na hospitace, poté diskutujeme a probíráme. Dbám na pozitivní 

přístup, negativní slova děti nevnímají, správné vyjadřovací prostředky – 

chovej se normálně – pro každého je normálně něco jiného – nutno 

vysvětlit.  

S dětmi pracují pouze učitelé, uklízečka chodí až v nočních hodinách – má 

3h na úklid celé školy – není dostatek financí. Máme i školníka, který 

zajišťuje drobnější opravy, kontroluje otevírání/zavírání budovy. 

Máme ještě 2 asistenty – jeden pro mladší a jeden pro starší D, každý má 

úvazek na 2,5 dne. 

d. Mají děti možnost se neúčastnit probíhající aktivity? Co mohou dělat, 

nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity? 

To si řeší učitelé ve třídě, ale vždy je to o komunikaci. D se musí naučit 

pracovat se svými emocemi a to bez vhodné komunikace nelze. 

e. Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní 

docházku?  

Není povinnost nastoupit do školy – přípravné třídy – v 4 letech, je to jen 

možnost, kterou pracující R využívají – povinný nástup je až v 5, zde ale 

nemáme žádné plenky! Nehody se stávají, to je v pořádku, ale D musí být 

samostatné, observační list – příloha, dvakrát do roka (září a prosinec G1-

2). 

f. Probíhá v průběhu roku průběžné hodnocení pokroku dětí?  
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Dvakrát v roce evaluace prostřednictvím ev. archu – pokud dítě není zralé, 

navrhneme zůstat v G1-2 – takže tam jsou pak 4,5,6ti letí (ti co jsou 

narození od ledna do srpna). 

g. Jak hodnotíte finanční ohodnocení pedagogů?  

1900E plat – jsme podhodnocení, málo učitelů – hlavně mužů, stávkujeme, 

ale zatím se nic nemění. 

h. Co považujete za současnou výzvu v otázce pedagogického personálu ve 

vašem zařízení/v Nizozemsku?  

Podhodnocené učitele, což vede k nedostatku učitelů – letos již byly dvě 

stávky, aby bylo více asistentů – když někdo onemocní, nemá kdo učit. 

Pokud jste učitelem, musíte to dělat srdcem, ne pro peníze. 

Stay positive – učitelé neumí, problém, negativní hodnocení, špatní 

průvodci, děti musí umět rozumně projevit svůj názor a být zodpovědné za 

to, co se naučí. 

Uvědomit si odpovědnost učitele za to, co dětem předává. 

i. Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská 

profese považována za automatickou službu?  

Ne. Fungujeme více jako automatická služba – dříve jsme byli páni Učitelé. 

Dnes je plat 1900 a mnoho stresu – nejsou muži, což je problém. Jsme 

jednou nohou ve vězení, neustále. 

5) Jakou pracovní náplň a kompetence má ředitel školy?  

Jednání s rodiči – máme mnoho problémových R / dětmi – změna doby, pokrok / i 

s pedagogy – pokrokáři a ti co pracují s minulostí / i vedením. Plánování financí, 

tvorba plánů (vzdělávacích, finančních,..), vize školy. Kompetence přijímat nové D 

– zapisují se D již při narození (nejsou místa) – veřejná škola musí přijmout 

všechny, ale já je informuji, jak to u nás funguje a že nemůžeme všemu vyhovět, 

přijmeme 30 D a další jsou již na čekací listině. Další školu může zřídit CH. (podle 

zákona je možné navýšit kapacitu třídy až na 40 D – není zvladatelné) 

a. Máte jako ředitel také přímou pedagogickou činnost u dětí?  
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1 den učitel (letos ale nepracuji), 4 dny ředitel, jsme dvě lokality jedné 

školy a dělí se práce mezi nás – nad námi je ještě hlavní ředitel - jeden head 

of the school a dva deputy heads (zástupci pro obě pobočky); pobočka Ter 

Lips 230 dětí, pobočka Multatulilaan 240 dětí, během roku dochází další 

děti – u nás přibude až 250 D. Teď máme 454 D.  

b. Jak se vypořádáváte s rolí manažera/učitele?  

Z pohledu časové náročnosti atp. je to hodně práce, během roku přicházejí 

nové D, stále se ale dělí plat jednoho deputy head mezi dva R a M 

c. Kolik času trávíte administrací?  

Hlavně finance ¼ (8-10h) času za týden, středu jsem doma, ale stejně 

pracuji několik hodin.  

d. Kdo kontroluje Vaši práci?  

Peter – ředitel obou poboček, dříve byl ředitel pro každou školu, nyní je 

jeden ředitel pro více poboček a má dva zástupce, kteří vykonávají částečně 

jeho povinnosti, ale mají za to stejný plat. Denní „hlášení“ mají zástupci, 

hlavní „hlášení“ má ředitel. 

1x4 roky přijde inspekce - pokud je vše v pořádku, jinak častěji – i každý 

rok, dokud nedojde ke zlepšení. 

e. Jak často a jakým způsobem komunikujete se zaměstnanci?  

Porady 1xměsíc. Problém oddělit ředitele a osobu – netahat si osobní věci 

do práce a nebrat si to osobně, což učitelé často dělají, máme různé druhy 

setkání – podle poboček, skupin D, předmětů 

Jednou za 2 měsíce se sejdou ředitelé všech škol v regionu V a 

konzultujeme problémy s dětmi, finanční plány, neumístěné D, jsme 

povinni mluvit spolu a zařídit místo pro každé D ve V. 

f. Jak spolupracujete se zřizovatelem a do jakých oblastí zasahuje? 

To je obec, nemáme problémy, vzájemně se respektujeme, oni vědí, že 

děláme maximum, chodí hlavně kontrolovat finance. 
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g. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku?  

V našem regionu nejsou špatné školy. Rozdíl vidím v úrovní učení 

angličtiny – my máme hodiny angličtiny (program Early bird) v rámci 

výuky/péče o D i pro nejmenší G1-2 – když se mě rodiče zeptají, proč si 

mají vybrat tuhle školu, řeknu kvůli úrovni angličtiny a jsme klidná a 

mírová škola, demokraticky založená a snažící se učit děti být zodpovědný 

za své činy (proaktivita pozn aut.) 

h. Vnímáte mezi jednotlivými institucemi rivalitu?  

Ano, ale není to vyhrocené. Není problém v nedostatku dětí, ale školy se 

snaží být speciální – nabízet nové/jiné věci.  

i. Jak propagujete školu? Máte problémy s naplněností školy?  

Web stránky, učíme D být mediátory v konfliktech mezi D – G7-8, 

například při pobytu na zahradě mají D vyhledávat pomoc D-mediátora, 

nikoliv učitele, dostávají certifikát -> píše se článek, přijdou noviny udělat 

rozhovor, to je důležité a speciální, není normální, moc škol ve V nemá 

tento projekt. Jsme otevření a vstřícní, každý je u nás vítaný, chceme být 

uvolnění, mít uvolněné a spokojené D, neříkat co D nesmí, ale říkat co se od 

nich očekává – být pozitivní. 

6) Pracuje Vaše zařízení podle určitého kurikulárního dokumentu? 

V NL máme hlavní cíle – pro D jdoucí na střední školu – dvě úrovně (základní a 

lepší) – snažíme se dosáhnout lepšího úrovně, cíle – jazykové, matematické. atp. 

Dále každý rok 2x testujeme děti a jejich výsledky – můžeme porovnávat a 

vyvozovat závěry, výsledky jsou veřejné 

(https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/zoeken?woonplaats=voorschoten&

presentatie=1&sortering=2). Na základě těchto výsledků si můžeme 

stanovit/upravit/zhodnotit používané metody pro žáka 

/skupinu/celou školu. Toto testování je plošné, shodné pro všechny školy – mohu 

zhodnotit postavení školy mezi ostatními, používané metody, upravit vize. Pro 

malé D ale není nic konkrétního, my máme svůj interní roční plán. 
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Někdy se učitelé zaměřují na metody, ale nereflektují aktuální stav a situaci ve 

třídě, aby přizpůsobily metody složení a schopnostem třídy -> lépe tak dosáhli cílů. 

a. Jak je tento dokument závazný pro pedagogickou práci? Jak navazuje 

na národní kurikulární dokumenty? 

Ve škole je závazný, musíme dosáhnout cílů, pak jsou D testovány, ale malé 

D v G1-2 nemají žádné požadavky na postup do dalšího stupně vzdělávání. 

b. Kdo se podílí na jeho tvorbě?  

Všichni – vedení dá vize a učitelé vytvářejí cestu jak dosáhnout cílů, jakými 

metodami. 

c. Jak je plánovaný rok ve Vaší škole?  

Na začátku kalendářního roku začínám plánovat další školní rok, poté to 

diskutujeme se všemi P. Máme digitální kalendář, takže je to snadné, 

mohou se na tom P podílet a navrhovat změny. 

7) Jak pracujete s dětmi se SVP? 

Jsme součástí organizace škol v Leide – řešíme D – kdo jaké může mít – naše škola 

není pro slepé D (musí se učit Braillovo písmo) – vozík, SPU zvládneme, ale slepé 

musí do speciální školy, jsme všichni zodpovědní za všechny D i všechny školy, 

v tom nám pomáhá kancelář mající tuto oblast na starosti, vše musí být na papíře, 

když jej přijmeme, ale nezvládáme, musíme mu najít místo někde jinde / když 

nemám místo, musím alespoň vynaložit úsilí – vše černé na bílém, jsou cíle pro 

dítě/skupinu/školu. Pokud ale najdu místo pro D a rodičům nevyhovuje, musí již 

najít řešení sami. Voorschoten nemá kapacitu pro umístění všech D, školy jsou 

naplněny. My tady máme chlapce, který musí mít neustále při sobě zdravotní sestru 

– některé školy je nechtěly přijmout, že to nejsou schopni zvládnout, my to zvládli. 

Vím i o škole, která nechtěla přijmout D z uprchlické rodiny – řekli, že nemají 

místo. Kdyby to R věděli, že místo mají a tvrdí opak, mohli by to napadnout a škola 

by měla veliké problémy. Na základní škole bojujeme s vyšší mírou dětí 

s jakoukoliv diagnostikou – nejsou učitelům přidělováni žádní asistenti – je to 

hodně náročné! (zloba) 
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8) Jak probíhá komunikace a spolupráce s rodiči a širší veřejností? 

a. Jak probíhá přihlašování dítěte do Vaší školy a spolupráce s rodinou? 

Zapisují se D již při narození - pořadník – veřejná škola musí přijmout 

všechny, ale já je informuji, jak to u nás funguje a že nemůžeme všemu 

vyhovět, spolupráce na dobré úrovni. 

City hall může poskytnout prostory pro novou školu – systém ale funguje 

tak, že se sečte plocha všech tříd v dané oblasti a vydělí se počtem všech D 

– nerozhoduje jejich věk -> vyjde pozitivní číslo, že je možné umístit 

všechny D -> nastane situace, kdy je místo v G1-3, ale V G4 již ne a je 

zrovna dítě, které je třeba umístit do G4 -> to už ale CH nezajímá. 

b. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Ano, dříve jsme byli páni Učitelé. Dnes je plat 1900€ a mnoho stresu – 

nejsou muži, což je problém. 

c. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání?  

Občas si vymýšlí, ale děti vše poví. – hlásíme nepřítomnost D ve vyučování 

kontrolnímu úřadu, kde to inspektoři prověří a R poté dostanou pokutu – 

pokuta školy je vyšší (klidně 20-30 000€), než pro R, proto je lepší to hlásit 

a netolerovat – beru férové jednání (1-2 dny jsou ok) – máme 12 týdnů 

prázdnin – mohu dovolit do 10 dnů na speciální příležitost (Evropa 5 

dní/mimo Evropu - 10 dní, událost – pohřeb, svatba..) – Pokuta 

100€/den/dítě. Problém je, že zde máme odpovědnost za výuku dětí a 

výsledky vzdělávání my, proto to musíme hlásit. Takto fungují všechny 

školy, city hall má přiděleného inspektora, který má tuto oblast na starosti. 

Je závazné pro celé Nizozemsko – například na pohřeb v NL mohou R 

dostat povolení k uvolnění D ze školy na 1 den, v jiné zemi v Evropě až 5 

dní a mimo Evropu až 10 dnů. Záleží poté na rozhodnutí ředitele, ale 

rozhodně to nemůže být využito k pobytu na dovolené. Samozřejmě 

nemohu požadovat důkazy, ale já stavím na tom, že si důvěřujeme a to se 

snažím klást na srdce R již od začátku. Jakmile je to delší pobyt než 10 dní, 

vždy to musím konzultovat s inspektorem. Pokud já to zakážu, mohou si jít 
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za inspektorem požádat o možnost uvolnění – jsem natolik flexibilní, že 

žádný inspektor nemůže být více flexibilní, než já  

P musí každý den vypisovat docházku – elektronicky, já to poté mohu 

zkontrolovat – mít konverzaci s R. 

Je běžné, že součástí škol jsou i třídy pro umístění D od 4 let. 

d. Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou?  

Velmi pozitivně, rodiče plánují dohromady s učiteli pro celou školu, 

spolupráce funguje.  

e. Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy? 

Měly by t být D, ale více jsou to R. 

f. Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti?  

Kladně, máme dostatek D, nedostatek míst, máme dobrou vizitku 

g. Jak hodnotíte klima ve Vaší škole? Proč?  

Pozitivně, naše škola je otevřená a relaxovaná, to je náš cíl, každý je vítaný, 

a když jsou všichni relaxovaní a spokojení, to je správné. Slovo NE je zde 

zakázané, učitelé si musí říct, co od dětí chtějí a jak toho dosáhnou, musí 

být pozitivní. Chodím na observace a sleduji jejich negativní reakce, poté se 

o tom bavíme a říkáme si, jak na tom zapracovat. Je to dobré, ale mohlo by 

být i lépe. Ale vždycky může být lépe. 

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku?  

Muži ve vzdělávání a jejich negativní nálepka – zneužívání, D na mužském klíně je 

zneklidňující. Muž ve školství není opravdový muž – takový je názor ve 

společnosti. 

Nyní učitelé dělají ve výuce 80% práce a děti 20%, výzvou je, aby to bylo naopak. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

Naše stránky, stránky města Voorschoten a stránky ministerstev. 
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Příloha 25 –  Přepis rozhovoru s třídní učitelkou instituce Openbare basisschool De 

Vos – přípravné skupiny. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 31 

 Kolik máte let pedagogické praxe? 10 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? PABO 

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky ve Vaší škole? 

Jsme spokojení, vždy může být líp, ale nestěžujeme si.  

a) Prostory venkovní i vnitřní, vybavenost nářadím, pomůckami, hračkami? 

Každý rok se dokupují nové věci, obnova, nábytek je starší, ale stále funkční, mohl 

by to být lepší, ale dokud je vše funkční, není nutné to řešit 

2) Kde a jak se dětí stravují? 

a. Pokud si děti nosí stravu z domova, máte možnost upravit její obsah (moc 

sladkého atp.)?  

O stravu se nestaráme – oběd zajišťuje externí firma/rodiče (trvá 1,5h do 5 let – je 

zkrácena výuka, od 5 let je již jen 1h – mají „výuku“ do 12:15), svačinu můžeme 

ovlivnit, po+st+pá rodiče nosí ovoce, út+čt dáváme krekr (5€ za rok platí R), do 

G3 nosí každé D jednou týdně sušenky. 

b. Jak se projevuje omezení ve stravování jednoho dítěte na zbytek dětské 

skupiny? 

Není nijak znatelné, když se o jídlo nestaráme. 

3) Jak je strukturován program dne? 

a. Jaký je poměr pobytu uvnitř/venku?  

Alespoň jednou dopoledne jdeme ven – střídáme se po odděleních (3), nevešli 

bychom se sem. 

b. Kde trávíte nejčastěji pobyt mimo prostory třídy/areál? 
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Hlavně v areálů, moc ho neopouštíme, D tu mají dobré vyžití. 

c. Jak často s dětmi opouštíte areál školy?  

Zpravidla chodíme tak 2x za rok – muzeum a knihovna (pěšky), někdy něco navíc 

(téma jídlo – jdeme do obchodu), žádáme R o dovezení D na místo určení, autobus 

je drahý, počet dospělých na D se liší podle akce (muzeum např. dovoluje méně D 

na dospělého) 

d. Jsou nějaká speciální opatření pro opuštění areálu s dětmi? 

O žádných nevím, pro nás je vždy dobré nejít samotný, ale jako učitel musíme jít 

vždy. 

e. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí?  

Individuální, záleží na zkušenostech, rodinných vztazích, samostatnosti D, někdy 

pláčou týden, některé měsíc, jiné den nebo vůbec, záleží na zkušenostech D. 

f. Jaký volíte postup pro snadnější a rychlejší adaptaci?  

Empatie, společná práce, povolení rodičů hrát si chvíli s D ve třídě 

4) Jaké vzdělávací příležitosti nabízíte dětem (z hlediska druhů činností, metod práce, 

organizace, zaměření činností, volby dětské skupiny, plánování atd.)? 

Snažíme se o individuální přístup ke všem, plánujeme pro D takové aktivity, které je 

nejlépe připravují na život a následující školní docházku. Pracujeme e skupině i 

individuálně, D mají možnost volit si aktivitu, kterou v daný den chtějí dělat, ale zároveň je 

vedeme ke smyslu pro povinnost, protože za dané časové období musí vystřídat všechny 

předem dané aktivity – musí splnit úkol, ale volí si metody a cestu – jsou odpovědní za svá 

rozhodnutí. 

a. Existují pro Vás nějaké kurikulární dokumenty/vzdělávací plány, které jsou 

pro Vás závazné a jak s nimi pracujete? 

Máme plán na celý rok, která témata musíme probrat, ale pokud se k danému 

tématu nedostanu v plánovaný termín, mohu ho zařadit až později, to nevadí kdy, 

ale splnit ho musím. 

b. Jaké typy a formy vzdělávací činnosti preferujete 

(frontální/skupinový/individuální)?  

Skupinová práce, někdy samostatná „cvičení“ pro jednotlivé D, ale nemám to ráda 

– dvakrát do roka testování – musím a poté observační formuláře také 2x/rok – 
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většinu věcí znám a vím o D, ale některé věci si musím ověřit přímo s D – 

individuální práce. 

c. Jak plánujete svou práci s dětmi? Vycházejí podněty pro činnosti spíše ze 

strany dětí (přímé podněty, pozorování jejich zájmu) nebo, spíše z plánování 

činností na základě předem stanovených témat?  

Plánuji 2-3 týdny dopředu, témata jsou stanovená, ale záleží na jednotlivé skupině, 

musí se něco stihnout za rok, ale záleží na mně, kdy jak a co. Hodně pracuji i 

s rozpoložením skupiny a podle toho upravuji denní plán. 

d. Je rok ve Vašem zařízení nějak rozplánovaný?  

Tematicky. Jednotlivé týdny jsou rozpracovány pro skupinu 1-2, ale je jedno, zda 

to udělám v pondělí nebo v pátek, ale musíme to udělat – přeskočíme někdy 

nějakou lekci, ale vím, že se k ní v 8 týdnu vrátím. Například při tématu ovoce 

zelenina zapojujeme rodiče, aby nám donesli praktickou ukázku. Při tématu zdraví 

a nemoci si děláme malé místo pro doktory. Větší projekty děláme všechny 

skupiny společně. 

e. Jaké jsou Vaše metody práce? 

Snažíme se hlavně o praktickou ukázku – dá D nejvíce. 

f. Mají děti možnost vyjádřit svůj nesouhlas s probíhající aktivitou? Co mohou 

dělat, nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity?  

Stává se, někdy je nechám dělat si jinou činnost, někdy musí alespoň sedět v kruhu 

– naučit se spolupracovat, hodně o tom mluvíme. Mám teď chlapce, který se při 

práci v kruhu už začíná nudit (je vyzrálejší), musím se tedy domluvit s R, že bych 

mu pro tento případ připravila extra úkoly navíc a on by podle svého uvážení mohl 

opustit kruh a pracovat sám. 

g. Pracujete s homogenní/heterogenní skupinou? 

Heterogenní – na začátku roku 13 D celkem, aktuálně 13 D ve skupině 1 a 12 ve 

skupině 2, tedy 25 na konci – 9 jich odchází do skupiny 3 = příští rok budu začínat 

určitě s 16 D 

h. Jaké je kritérium pro rozdělení dětí do skupin?  

Dostáváme list D přicházejících – hodnotíme pohlaví, datum narození  – rozdělíme 

je, někdo přijde během roku, domlouváme se společně o možnostech 

v jednotlivých skupinách. 



184 

 

Když je D v daném kalendářním roce 6 nastupují do školy v daném školním roce  

Povinné vzdělávání ale až od 5 let, většina center péče o D ale končí ve 4 letech, 

tedy chodí do školy dříve a již cca týden před 4 narozeninami si mohou D začít 

chodit zvykat na kolektiv. 

i. S jakým maximálním počtem dětí pracujete?  

Max 30, děti se nestěhují napříč skupinami – měly bychom zapisovat docházku, 

ale já to nedělám, když je to občas, je to ok a nikdo to neřeší, ale pokud je to 

samozřejmě opakovaně, pak to nahlásím. Občas R lžou a při absenci D staršího 5 

let – musí oficiálně vyplnit formulář, požádat Ř o umožnění absence.  

j. Jaký je podle Vás ideální počet dětí pro práci?  

25 by mělo být maximum 

k. Jak pracujete s dětmi se SVP?  

Pracovat podle vědomostí a citu, rozhovory s pečovatelem, rodiči, speciální 

schůzky, testování D a prohlídky u lékařů, příští rok budu mít dítě s poruchou kostí 

– snadno si něco zlomí, konzultujeme intenzivně s R, s Ř, budeme se snažit, aby to 

fungovalo, a naším zájmem je, aby D chodily k nám do běžné třídy, vše záleží na 

konkrétní situaci, jaké bude složení třídy, podle toho se rozhodujeme. 

l. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí: 4-5, 5-6? 

Vše cílíme na skupinu 2 – mladší děti pochytí hodně věcí, učí se odezíráním, 

zkušenostmi, od starších, ale primárně jsou činnosti pro rozvoj starších D. 

samozřejmě ale začínáme od nejjednoduššího po složité, plán je nějaký, ale 

maximálně přizpůsobujeme práci dětem a jejich rozpoložení. 

m. Na základě jakých kritérií hodnotíte připravenost dětí na školní docházku?  

Dvakrát ročně (únor – skupina 2, červen – znovu pokud jsou výsledky z února 

špatné) hodnotíme – normovaný evaluační arch. Pak vždy schůzka s rodiči. 

Zároveň hodnotíme podle interního observačního archu. 

n. Zůstávají děti celou dobu pobytu se stejným pedagogem nebo se pedagogové 

obměňují v závislosti na věku dítěte?  

Pedagog má stále jednu třídu (místnost), záleží na škole – zde skupina 1+2 

společně a učitelé se nemění, jinde oddělení a tedy mohou měnit P/třídy 

o. Nabízíte dětem nějaké doplňkové volnočasové činnosti?  
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Po konci programu (15:00) mohou děti do after school club – v jedné budově, 

většina D chodí ale domů  

5) Jak funguje spolupráce v pedagogickém týmu? 

a. Jak spolupracujete s kolegy/nadřízeným? Jaký je Váš rozpis směn? Je 

povinnost překrývání učitelů ve třídách? 

Před startem nového projektu se sejdeme a konzultujeme, jaké výrobky budeme 

dělat, co plánujeme za činnosti a aktivity atp., zapojujeme i rodiče – např. při 

tématu o jídlu přijdou odpoledne rodiče dělat palačinky 

8:00-8:15 příchod 

Po+út+čt+pá 8:35(45)-15:00 a st:8:35(45)-12:30, 8-8:15 v práci, v některých 

školách musí zůstávat až do 17:00, ale zde je odpovědnost učitele v kolik P 

odchází (15:30 se vedení nelíbí), já odcházím tak kolem 16:00 – důležitý je mít 

všechno hotový, nemít resty atp. 

Jeden učitel na třídu, záleží na úvazku, já mám ale celý úvazek, takže tohle je moje 

třída a s nikým se tu nestřídám 

b. Jak hodnotíte požadavky na pedagogy? 

Normální, možná by to chtělo více praxe při studiu, ale já byla na svou práci 

připravená dobře. A R mají pořád nějaké požadavky, to se asi nezmění. Jen máme 

občas více administrativy, to je někdy náročné. 

c. Jste povinný se dále vzdělávat?  

Každý rok máme pohovory s vedením, nemusí si dělat kurzy, ale existují studijní 

dny – využívané právě pro další vzdělávání, existuje určitá podpora ze strany státu, 

jsou tam nějaká pravidla, například na studium je možné získat „stipendium“ – 

v době od 2 do 4 let, nemůže to být krátkodobý kurz, ale já to nevyužila, 

využíváme spíše krátkodobé kurzy, které ale musí souviset s prací. Moc tomu 

systému nerozumím, je to divně vymyšlené, ale co nadělám. 

d. Jaký podíl z Vašeho pracovního času věnujete nepřímé pedagogické činnosti?  

Každé 3-4 týdny děláme nějaký projekt – musí udělat přípravu na každý den, 

přesně časy, ale vše je individuální, záleží na podmínkách a aktuálním rozpoložení 

dětí. 

e. Jak je rozdělen Váš pracovní čas? 
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Práce s D, a práce po přímé činnosti - administrace, odpovědi na maily, schůzky 

s R, přípravy na další dny/projekty/rok. 

f. Kolik času trávíte administrací?  

Nelze přesně specifikovat - odhadem 2h/denně. 

g. Podílíte se na tvorbě pedagogického konceptu Vašeho zařízení?  

Já ne, já mám na starosti zapisování porad a meetingů, ale všechny činnosti a 

aktivity v průběhu roku jsou rozděleny mezi jednotlivé zaměstnance, máme takové 

pracovní skupiny. 

h. Máte profesní zkušenost i s jiným typem zařízení?  

Ne, nikdy jsem tam nepracovala, ale myslím si, že všechny zařízení fungují 

správně a v zájmu dětí. Děti se tam cítí bezpečně a mám z toho dobrý pocit. 

i. Jak probíhá evaluace a supervize ve vašem zařízení? 

Občas chodí Ř na kontrolu, můžeme i konzultovat a sdílet zkušenosti s ostatními 

kolegy, ale moc to tu nefunguje. Nejlepší hodnocení se mi dostává od D a od R. 

j. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím nabízejícím 

péči o děti v předškolním věku? 

Už pracujeme v takovém odlehčeném školním systému, není to už jen o hraní. To 

se mi líbí. 

6) Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti? 

Na dobré úrovni, jsme v dobré lokalitě, rodiče jsou spokojení a máme dobré ohlasy. 

a. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči? 

V mojí třídě teď nemám problémy, ale samozřejmě stávají se různé situace, i 

nepříjemné – vždy se zatím povedlo vyřešit ke spokojenosti všech. Máme tu jedny 

R, kteří mají problémy se všemi a se vším – je nutná konzultace s Ř. 

b. Jak nejčastěji probíhá komunikace s rodiči?  

Whatsapp – říkám R napište mi mezi 8-5 ale jinak neodpovím, osobní komunikace, 

ráno ve třídě, ale to nemám ráda, chci pozdravit děti, ale R vyžadují pozornost, 

mám notýsek na poznámky, připomínky, speciální požadavky (dřívější 

vyzvedávání, speciální meeting) před třídou – mohou vše napsat, 2x do roka 

meeting 1 na 1, na začátku roku máme samozřejmě velké schůzky, které se týkají 

organizace a chodu.. chodí hlavně R nových dětí 
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c. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Myslím, že za 10 let mého působení se tolik nezměnilo, ale co vidím je internet, 

tablety, smartphony a jiné elektronické vybavení moderní doby, které není vždy 

k užitku. 

d. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání? 

Respektují, využívají možnost dřívějšího nástupu – ve 4 letech. 

e. Jak hodnotíte spolupráci s rodičovskou radou?  

Každý rok se vybírají rodiče v této radě – ti organizují např. vánoce a skupina R i P 

se schází a plánují a rozdělují si aktivity – vše funguje 

f. Kdo je podle Vás největším zákazníkem školy? 

D 

g. Jak propagujete školu?  

Stránky na internetu a lidi – co si řeknou mezi sebou je hodně důležité, s tím se 

musí počítat. 

h. Jak hodnotíte klima ve Vaší škole?  

Cítím se fajn, mám to tu ráda, je tu pohoda a tým je super. Snažíme se, aby tu byla 

pohoda  ale chybí nám chlapi (vtip) 

7) Vnímáte Vaši školu jako instituci/organizaci/pospolitost/komunitu + proč? 

Od každého trochu – jsme považováni za instituci, práce je organizovaná, ale jsme k sobě 

otevření, vstřícní a fungujeme jako jedna velká rodina. Možná trochu převládá ta komunita 

  

8) Je podle Vás učitel v nizozemské společnosti uznáván, nebo je učitelská profese 

považována za automatickou službu?  

Když říkám lidem, že jsem učitel – říkají jé, to je hezký, že pracuješ s dětmi, když řeknu, 

že jsem u group 1-2 – jé, si celý den hraješ, neberou to vážně, ale bojujeme za vyšší platy a 

je to v médiích, ale to se asi stejně nezmění 

9) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání v Nizozemsku? 

Naučit všechny správně jazyk, bez toho se nedomluvíme. 

10) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

Naše stránky. 
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Příloha 26 –  Vyplněný pozorovací arch instituce Openbare basisschool De Vos – 

přípravné skupiny. 

  

De Vos, Voorschotense Openbare School - veřejná škola  

Prostory vnitřní 

Jeden veliký prostor - třída dělená do center, kruh pro D určený ke komunikaci 

v čele s židlí pro P, za ní tabule s úkoly pro daný den, počtem D v jednotlivých 

centrech a značkami D, kdy se každé přiřazuje k preferované aktivitě, využívá 

se i hlavní chodba - šatna, která je dost široká, v létě aktivity s vodou, metrické 

aktivity, zde i společné toalety, také veliká společná jídelna/herna, tělocvičny, 

zázemí veliké školy. 

Materiální vybavení 

Podlahy jsou omyvatelné, občas prostor s koberečkem, mnoho nástěnek a tabulí, 

okna na dvou stěnách - dostatek denního světla + elektrické žaluzie, 

klimatizace, multifunkční tabule, pracovní stůl P, skříň s edukačními materiály 

pro P, rybička v akvárku - starají se o ní D, prostory pro ukládání výtvorů D - 

dřevěné přihrádky, dřevo jako materiál převládá, vše pro D je jim přístupné a na 

jejich úrovni, speciální hodiny odpočítávající čas na aktivity - analogové 

Prostory venkovní 

Hřiště v přírodním provedení, s betonovým pláckem, vše v rámci areálu 

oplocené, ihnde u školy je i vodní gracht - nutné dbát na bezpečnost D, nemají 

pískoviště, ale písek je všude - v celém Nizozemsku (přímořský stát). 

Materiální vybavení Dřevěné multifunkční hřiště se skluzavkou, tříkolky, košťata, balóny. 

Program dne 

8:30 - 8:45 příchod, rozhovory P a R, D se volně pohybují po třídě - 

nepřezouvají se, po odchodu R práce v kruhu - co je za den/měsíc/roční období, 

co nás dnes čeká - na obrázcích pro lepší představu - vizuální, vše propojeno s 

čísly, pokud D zlobí, jsou přesazené, práce s knihou, téma dne, pokud D chtějí 

něco říct, hlásí se, rozdělení D do center podle jejich volby - v průběhu 

dne/týdne se vystřídají, veškerá centra úzce souvisejí s tématem, D dávají svá 

jména podle aktivit do speciální tabulky - P koriguje počet a dobu práce - takové 

speciální hodiny - natočí se na nich čas - vymezený čas je červený a výseč se 

zmenšuje a na konci zazvoní. D tak odhadnou vizuálně kolik času jim ještě 

zbývá. P chodí mezi dětmi, usměrňuje hru/práci a kontroluje/pomáhá. je všem D 

k dispozici, po kontrola možné vyměnit centrum. 9:30-10:15 pobyt venku na 

hřišti, volná hra 10:15 - 12:00 opět práce v centrech // pokud není středa, kdy je 

výuka do 12:30, to D pracují přibližně do 11:45 a poté jdou ven dokud si je R 

nevyzvednou // 12:00-13:00 čas na oběd a po obědě opět práce v kruhu, volná 

hra, úklid a 14:20 jdou ven, kde si poté v 15:00 D vyzvedávají R - již v této 

věkové skupině odcházejí některé D do "družiny" - odvádí si je přímo 

pověřenec z organizace zajišťující tuto službu, která je v budově. 

Příchody a odchody dětí 

8:35-8:45 příchody                                          oběd zůstávají ve třídách/nebo si je 

odvádějí R domů a poté opět vrací, odchází i P                               kromě středy, 

kdy D odcházejí v 12:30, končí provoz školy 15:00 

Stravování 

Obědy si buď nosí D z domova a R si platí pouze službu dohledu nad D, nebo si 

R odvádějí D domů a po hodině je přivádějí zpět. D si ale každý den nosí 

svačinu na dopoledne - P vyžadují hlavně ovoce a zeleninu. Odpolední svačina 

není. 

Pobyt venku 

2x za dopoledne kromě středy, G 1-2 se snaží být venku vždy alespoň 45min, ne 

vždy to vyjde - záleží na počasí, časově se jednotlivé skupiny střídají na 2 

hřištích - všechna tři oddělení by se tam nevešla. 

Druhy vzdělávacích 

činností + časové 

rozložení 

Skupinová, v kruhu převládá frontální práce, poté podle volby a uvážení D 

práce v menších skupinách, více individualizovaná, centra - modelína, 

kuchyňka, jemná motorika - zažehlovací korálky, kreslení, práce s vodou - 
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přelévání, vyrábění - zmrzliny z krepového papíru/ostrov s palmou, 

ANGLIČTINA - není obvyklé, mají alespoň 1x v týdnu 1/2 h 

Hra 
Dopoledne ihned ráno před zahájením práce v kruhu a případně dopoledne před 

obědem, po+út+čt+pá - volná hra i odpoledne v rozsahu délky 1h 

Vlastní klidné místo Spíše není jedno místo, záleží na domluvě D a P 

Počet dětí 23 - 13 chlapců a 10 dívek 

Složení třídy (věk, SVP, 

jiné) 
13 čtyřletých D, 9 pětiletých D a 3 šestileté D 

Délka pobytu dětí v 

instituci 
po + út + čt + pá - 8:35 - 15:00                         st - 8:35 - 12:30 

Pedagogický personál Jedna vzdělaná učitelka 

Nepedagogický personál 0 

Překrývání učitelů Je přítomna pouze jedna učitelka 

Komunikace učitelů 

mezi sebou 

Hlavně ráno 8:15-8:35 ve sborovně a následně 12:00-13:00 v době obědové 

pauzy a převážně po ukončení provozu 15:00-16:00/17:00 - individuálně i nad 

rámec, ale záleží na organizačních věcech a aktuální situaci 

Specifika práce s 

věkovou skupinou 4-5 

Více zaměřeno na sebeobsluhu, D spíše odkoukávají od starších D, je nutná 

větší asistence, ale práce se obecně více zaměřuje na rozvoj starších D - přpravu 

na školu 

Specifika práce s 

věkovou skupinou 5-6 

Individuální a samostatná práce u stolečků, pomoc mladším D, pracovní listy, 

náročnější činnosti k rozvoji jemné i hrubé motoriky, všech druhů vnímání a k 

celkovému komplexnímu rozvoji D 

Specifika práce s dětmi 

se SVP 
Momentálně nejsou ve třídě žádné přítomné. 

Informační místo 

(nástěnky) 

U dveří je speciální informační sešit, kam mohou R napsat poznámky, ráno je 

málo času, případně možné konzultace odpoledne, ale P preferují kontakt s R 

spíše na domluvených schůzkách mimo provoz školy, aby nebyly D obírány o 

jejich pozornost. 

Místo pro prezentaci 

práce dětí 

Ve třídě, na oknech, na nástěnkách, v chodbě, D mají každý svůj šuplík, kam 

mohou své výtvory ukládat a poté si je odnést domů 

Komunikace učitelů s 

rodiči 

Ráno při příchodu/odpoledne při odchodu. Ale minimálně, P aktivně 

komunikují na domluvených schůzkách, které nezasahují do jejich přímé 

pedagogické činnosti s D                     na konci roku R chodí pomáhat s úklidem 

tříd - sami se hlásí co a kdy uklidí, dělají to pro D 
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Příloha 27 –  Úkoly jako podklad pro observaci dítěte instituce Openbare basisschool 

De Vos – přípravné skupiny – první pozorování ve skupině 1. 
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Příloha 28 –  Úkoly jako podklad pro observaci dítěte instituce Openbare basisschool 

De Vos – přípravné skupiny – druhé pozorování ve skupině 2. 
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Příloha 29 – Vzorový observační formulář dítěte instituce Openbare basisschool De 

Vos – přípravné skupiny. 

 

groep 1 groep 2       Naam leerling:  Click or tap 

here to enter text. 

 Geboortedatum:  Click or tap to 

enter a date. 

                   Groep:   kies 

  

○linkshandig      ○rechtshandig 

 

1 

okt 

nov 

 

 

-   ±   + 

 

2 

mrt 

apr 

 

 

-   ±   + 

 

3 

okt 

nov 

 

 

-   ±   + 

 

4 

mrt 

apr 

 

 

-   ±   + 

1
. 
so

c
ia

a
l-

e
m

o
ti
o

n
e

e
l 

1.1 

klassenregels 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ houdt zich aan de regels 

1.2 

contact met 

de leerkracht 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
zoekt voldoende contact met de 

leerkracht (niet te veel en niet te weinig) 

1.3 

sociaal initiatief 

mede-

leerlingen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ zoekt contact met leeftijdgenoten 

1.4 

sociaal 

reageren 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ reageert betrokken 

1.5 

conflicten 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ is niet betrokken bij conflicten 

1.6 

angsten 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
vertoont geen angsten en is niet bang 

voor nieuwe dingen 

1.7 

zelfstandigheid 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
2+3+4: lost problemen op zonder hulp van 

de leerkracht 
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1.8 

welbevinden 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ voelt zich prettig in de groep 

1.9 

zelfvertrouwen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ heeft zelfvertrouwen 

1.10 

afscheid 

nemen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ neemt gemakkelijk afscheid 

2
. 
k

ri
n

g
g

e
d

ra
g

 

2.1 

betrokkenheid 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

is minimaal … minuten betrokken tijdens 

de kring 

1: 5 min.  2: 10 min.    3: 15 min.    4: 20 min.  

2.2 

kring-

gesprekken 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doet actief mee 

2.3 

uitingen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
de uitingen sluiten aan bij het onderwerp 

dat wordt besproken 

3
. 

ta
a

l 

3.1  

geheugen* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kent andere kindernamen uit de groep 

3: kan zin van 6 woorden nazeggen 

4: kan zin van 8 woorden nazeggen 

3.2 

nazeggen 

woorden* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan 3 woorden met relatie nazeggen 

3: kan 4 woorden met relatie nazeggen 

4: kan 5 woorden met relatie nazeggen 

3.3 

nazeggen 

woorden 

zonder relatie 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan 3 woorden zonder relatie nazeggen 

3: kan 4 woorden zonder relatie nazeggen 

4: kan 5 woorden zonder relatie nazeggen 

3.4 

verstaan-

baarheid 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ is duidelijk verstaanbaar 

3.5 

woordenschat 

actief 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
gebruikt voldoende verschillende 

woorden 
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3.6 

zinsbouw 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: spreekt in volledige zinnen  

3+4: maakt volledige, vragende en 

mededelende zinnen 

3.7 

taalbegrip 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ begrijpt de opdrachten 

3.8 

verhaal-

beleving* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: bekijkt boeken op de juiste wijze 

3: kan een verhaal naleggen m.b.v. 

plaatjes 

4: kan een verhaal navertellen zonder 

plaatjes 

4
. 

b
e

g
in

n
e

n
d

e
 g

e
le

tt
e

rd
h

e
id

 *
 

4.1 

rijmen* 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: kan op tenminste 4 onzinwoorden rijmen 

2: kan een versje afmaken met een 

rijmwoord 

3: kan 6 rijmparen vinden 

4: kan rijmen op 6 woorden 

4.2 

klanksynthese* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan 2 klankgroepen samen voegen tot 

een woord (ze-bra) 

3: kan 2 klanken samenvoegen tot een 

woord (aa-p) 

4: kan 3 klanken samenvoegen tot een 

woord (t-a-s) 

4.3 

klankgroepen 

analyse* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan namen uit de groep in lettergrepen 

klappen 

3+4: kan woorden met 3 lettergrepen in 

stukjes klappen 

4.4 

klankanalyse* 

  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
3: kan een 2-klankwoord analyseren 

4: kan een mkm-woord analyseren 

4.5 

klankpositie* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan klank vooraan in een woord 

benoemen 

3: kan klank achteraan benoemen 

4: kan klank in het midden benoemen 
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4.6 

letters* 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: probeert eigen naam te schrijven 

3: schrijft eigen naam 

4: schrijft eigen naam en andere woorden 

4.7 

letterkennis* 

   ○ ○ ○ 4: afname letterkaart dyslexieprotocol 

 

4.8 

objectivatie 

van korte en 

lange 

woorden* 

   ○ ○ ○ 
4: kan aangeven welk woord korter is: reus 

/ kabouter 

5
. 

h
o

e
v

e
e

lh
e

d
e

n
 o

rd
e

n
e

n
 

5.1 

tellen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: aanwijzend en resultatief tellen t/m 5 

2: aanwijzend en resultatief tellen t/m 10 

3: aanwijzend en resultatief tellen t/m 15 

4: aanwijzend en resultatief tellen t/m 20      

5.2 

door- en 

terugtellen 

  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3: kan doortellen vanaf een getal t/m 10, 

kan terugtellen van 10 naar 0 

4: kan doortellen vanaf een getal t/m 20, 

kan terugtellen van 20 naar 0 

5.3 

getalbegrip 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan hoeveelheden eerlijk verdelen 

3: kan erbij en eraf doen en dan 

hoeveelheid bepalen t/m 10,  

    hoeveelheden splitsen t/m 6 

4: kan erbij en eraf doen en hoeveelheid 

bepalen t/m 15, splitsen t/m 10, kent de 

betekenis zoals in 10 en 20 en als niets 

5.4 

reken-

begrippen 1 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: passief: meer, minder, evenveel,  

3: passief: overtreffende trap van groot 

klein dik dun 

4: actief: overtreffende trap van groot 

klein dik dun 

5.5 

reken-

begrippen 2 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: passief: leeg vol 

2: passief: volgende vorige meest minst 

3: rangtelwoorden t/m 5 
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4: rangtelwoorden t/m 10 

5.6 

cijfersymbolen 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: t/m 5 

3: t/m 10 

4: t/m 15 

5.7 

meten en 

wegen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: kan zwaar en licht vergelijken 

2: kan met de balans bepalen welke van 2 

het lichtst en zwaarst is 

3+4: kan gewicht bepalen m.b.v. een 

eenheid zoals blokjes 

5.8 

ruimte en tijd 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: begrippen ochtend middag avond 

3: kent dagen van de week 

4: passief: begrippen gisteren vandaag en 

morgen  

6
. 
sp

e
lg

e
d

ra
g

 

6.1 

sociaal 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ speelt regelmatig met anderen 

6.2 

spelkeuze 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ kiest diverse activiteiten 

6.3 

spelkwaliteit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
onderzoekt verschillende mogelijkheden 

van een spel 

7
. 
w

e
rk

g
e

d
ra

g
 

7.1 

werkmotivatie 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ werkt graag 

7.2 

werkinitiatief 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: neemt initiatief om aan het werk te 

gaan 

3: kiest zelf voor de weekkaart 

4: maakt zelfstandig de weekkaart af 

7.3 

concentratie 

en taak-

gerichtheid 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ kan de aandacht bij het werk houden 
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7.4 

werktempo 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ het werk is meestal af 

7.5 

afwerking 

  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3+4:  werkt netjes 

7.6 

beeldend 

werken 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ kiest uit zichzelf voor beeldend werken 

7.7 

kwaliteit 

beeldende 

opdrachten 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
het eindresultaat van de beeldende 

opdracht is passend bij de leeftijd 

8
. 

g
ro

te
 m

o
to

ri
e

k
 

8.1 

balanceren 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: loopt over een bank 

2: loopt over een bank met obstakels 

3: loopt over een bank in de hoogte 

4: loopt over smalle onderkant van de 

bank 

8.2 

klimmen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: kind durft te klimmen in een laag 

hellend geplaatst klimrek 

3: klimt behendig in een schuin klimrek 

4: klimt behendig in een recht klimrek 

8.3 

vangen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: vangt een ballon 

3: vangt 5 van de 6 door de leerkracht 

gegooide ballen op 1 stap afstand 

4: vangt een bal op 2 meter afstand 

8.4 

springen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: kan van een bank springen zonder te 

vallen 

2: kan minimaal 3 keer hinkelen 

3: kan minimaal 10 keer hinkelen 

4: kan huppelen 

8.5 

rollen 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan zijwaarts rollen 

3: maakt een koprol van een heuvel 

4: maakt een koprol van een plat vlak 
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8.6 

spel  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: durft mee te doen met de spelles 

3: durft mee te spelen met een tikspel met 

een vrijplaats 

4: durft ook tikker te zijn en risico’s te 

nemen in het tikspel 

8.7 

zelfredzaam-

heid 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ kan zichzelf aan- en uitkleden 

9
. 
k

le
in

e
 m

o
to

ri
e

k
 

9.1 

pengreep 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
2+3: de pengreep is passend bij de leeftijd 

4: heeft een ontspannen pengreep 

9.2 

knippen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: kan een schaar op de juiste manier 

hanteren 

2: kan een blad door midden knippen 

3. kan een vierkant uitknippen  

4: kan een cirkel uitknippen  

9.3 

tekenen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: tekent minstens een koppoter 

2: een poppetje met hoofd en romp 

3: een poppetje met hoofd, lijf en enkellijns 

armen en benen 

4: een poppetje met dubbellijns armen en 

benen 

9.4 

vormen 

natekenen 

   ○ ○ ○ 
4: kan cirkel, driehoek en kruisster 

natekenen 

1
0
. 

zi
n

tu
ig

li
jk

e
 o

n
tw

ik
k

e
li
n

g
 10.1 

puzzel 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: kan een puzzel van 9 stukjes maken 

2: kan een puzzel van 16 stukjes maken 

3: kan een puzzel van 24 stukjes maken 

4: kan een puzzel van 36 stukjes maken 

10.2 

kleuren* 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: kan 6 kleuren benoemen 

3: kan 10 kleuren benoemen 

4: kan ook lichte en donkere kleuren 

noemen (donkergroen) 
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10.3 

vormen 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2: kan een driehoek, vierkant, cirkel en 

rechthoek herkennen 

3+4: kan een driehoek, vierkant, cirkel en 

rechthoek benoemen 

10.4 

auditief 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: hoort het verschil tussen 

muziekinstrumenten 

2: hoort of 2 klanken hetzelfde zijn 

3: hoort een trefwoord in een verhaal 

4: kan blokjes leggen voor elk woord in 

een zin van … woorden 

1
1
. 

m
u

zi
e

k
 

11.1 

muziek-

beleving 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: geniet van de muziekles en toont 

hiervoor belangstelling 

3+4: kan een ritme naklappen 

11.2 

zingen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1+2: kan een aangeleerd liedje 

meezingen met de groep 

3+4: kan een aangeleerd liedje bij de 

leerkracht zingen 

 

12.1 

Engelse les 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1: tries to join in 

2: follows simple instructions 

3: responds nonverbally 

4: responds verbally 

 

Aantekeningen per afname en toetsgegevens: zie achterzijde 

* : onderdelen met een * zijn de aandachtspunten signalering dyslexie  
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Afname 1 voor groep 1 

Besproken met: 

 

Handelingsplan: ja/nee 

Ingevuld door:  

 

Invuldatum:  

Bespreekdatum:  

Afname 2 voor groep 1  

Besproken met:  

 

Handelingsplan: ja/nee 

Ingevuld door:  

 

Invuldatum:  

Bespreekdatum:  

 

 

 

 

Afname 3 voor groep 2 

Besproken met:  

 

Handelingsplan: ja/nee 

Ingevuld door: 

 

Invuldatum: 

Bespreekdatum: 

Afname 4 voor groep 2 

Besproken met:  

 

Handelingsplan: ja/nee 

Ingevuld door: 

 

Invuldatum: 

Bespreekdatum: 

  

CITO januari M2         Taal:   

CITO januari M2 Rekenen:   

CITO juni E2         Taal:   

CITO juni E2 Rekenen:   
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Příloha 30 –  Ukázka týdenního plánování aktivit pro skupinu 1 a 2 instituce 

Openbare basisschool De Vos – přípravné skupiny. 
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Příloha 31 –  Ukázka denního plánování aktivit pro skupinu 1 a 2 instituce Openbare 

basisschool De Vos – přípravné skupiny. 
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Příloha 32 –  Fotografie instituce Openbare basisschool De Vos – přípravné skupiny 

– třída Žlutá. 

       

Komunitní kruh.              Nástěnka a úložné prostory na výtvory. 

       

Centrum tvorby a akvárko s rybou.       Učitelský prostor s interaktivní tabulí. 

     

Centra práce se jmenovkami dětí, které práci započaly a chtějí jí ten/jiný den dokončit. 
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Centra práce.         Vnitřní prostor třídy. 

      

Program dne ve vizuálním provedení.            Tabulka určující práci a počet dětí v centrech. 
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Venkovní zahrada s přilehlým vodním grachtem. 
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Příloha 33 –  Přepis rozhovoru Tanjou Niersman instituce Kinderopvang De 

Koolmees – hostitelský rodič. 

(Používané zkratky při kódování rozhovorů: D = dítě; P = pedagog; R = rodiče, Ř = 

ředitel; PS = Peuterspeelzaal; SPU = specifické poruchy učení; CH = city hall = radnice; 

V = Voorschoten; G = group; NPČ = nepřímá pedagogická činnost; PPČ = přímá 

pedagogická činnost; GO = Gastouder; GOB = Gastouderbureau) 

 

 Jaký je Váš věk? 40 

 Kolik máte let praxe? Od roku 2006 jako GO, nikdy jsem nepracovala jako učitel 

 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? MTS Fashion designer a MBO  

 

1) Jak hodnotíte věcné podmínky? 

Dostatečné, sama mám D, takže jsem jen shromáždila vše, co by se D mohlo líbit. 

Musela jsem oddělit kuchyni od obýváku a otočit kliku na dveřích z obýváku – pro 

bezpečnost D, ale to vše člověk už tak nějak dělal, i když měl vlastní D malé. 

Venku máme předzahrádku a jsme na konci slepé ulice, takže tu není téměř žádný 

provoz – sousedi vědí, že pečuji o D a dávají pozor. 

Vybavení si kupuji sama, pokud D něco rozbije, zááleží na mě, zda to řeknu R a 

chci náhradu, ale většinou to neřeším. To k tomu patří. 

2) Kde a jak se dětí stravují? 

Jíme všichni společně u jednoho stolu – snažím se, aby měly D stravu pestrou – 

vybírají si z velikého talíře uprostřed. Snažím se D motivovat k jídlu – například 

soutěží o největšího jedlíka – postupně se mi zatím všechny D naučily jíst vše, co 

před ně dám . Stravu D kupuju sama, pouze pokud mají D speciální stravu, nebo 

u miminek si kaši/sunar nosí vlastní. Pokud na tom ale rodiče netrvají, počítám 

s náklady na stravu. R si kupují pleny a vlhčené ubrousky. 

3) Jak je strukturován program dne? 

Oficiální provoz 8 – 18, D individuálně přicházejí (mám pravidlo do 9:30) a 

odcházejí (zpravidla po 17h) – vše je o domluvě. Asi nemám žádné D, které by 

chodilo na celý týden, hodně se mi to střídá. Nejvíce jsem asi měla D, které chodilo 
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4 dny v týdnu. Snažím se s D jít každý den ven, alespoň 1 – záleží na počasí a také 

jaký mají D režim. Někdy totiž musí miminka spát v postýlce, tak nejdeme na 

hřiště, ale pustím starší D ven před dům na kola, tříkolky a odrážedla. 

a. Jak dlouho přibližně probíhá adaptace dětí na prostředí? 

To záleží, ale většinou si D zvykají velice rychle. 

b. Jaký volíte postup pro snadnější a rychlejší adaptaci? 

Snažím se jim být oporou, navodit domácí pohodu, aby se cítili maximálně 

v bezpečí. 

4) Jaké vzdělávací příležitosti nabízíte dětem (z hlediska druhů činností, metod 

práce, organizace, zaměření činností, plánování atd.)?? 

Vše je o aktuální situaci, řeším co je tady a teď, protože si to mohu dovolit, jsem 

sama svým pánem. Od toho se odvíjí vše, jak činnosti i organizace. Nejsem vázaná 

žádnými cíli, či dokumenty, což je fajn a mohu ukazovat D běžný svět, který je 

tady a teď. To mě na tom baví, vidět, jak se posouvají dál. 

a. Existují pro Vás nějaké kurikulární dokumenty/vzdělávací plány, které 

jsou pro Vás závazné a jak s nimi pracujete? 

Ne. 

b. Jaké typy a formy vzdělávací činnosti preferujete 

(frontální/skupinový/individuální)? 

Individuální i skupinovou. 

c. Jak plánujete svou práci s dětmi? Vycházejí podněty pro činnosti spíše 

ze strany dětí (přímé podněty, pozorování jejich zájmu) nebo, spíše 

z plánování činností na základě předem stanovených témat? 

Většinou mám zhruba vymyšlený program, ale tím, že se mi D střídají, 

nechávám vše na jejich individuálním rozpoložení. Malé D si hlavně hrají a 

tady k tomu mají prostor. Jiní GO například pouštějí D hlavně televizi, já 

ne, nepřijde mi to správné, aby jí i viděli, to mohou doma s R. 

Nejsou požadavky na přístup a ‚vzdělávání‘ D – volnost – možná práce 

s programem, ale není to systém školy, není časový harmonogram, 
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individuální práce se staršími když mladší spí, spát ale nemusí, když 

nechtějí. 

Například dovolenou ale plánuji dostatečně dopředu – až 6 měsíců předem 

ji oznamuji R. 

d. Jaké jsou Vaše metody práce? 

Snažím se o prožitek a názornou ukázku, často jen tak jezdíme po městě a 

zkoumáme praktický život kolem nás – oprava silnice, jízda autobusu, atp. 

Chodíme pravidelně i do místní mini zoo – kozy, ovce, prase, slepice – D si 

mohou osahat skutečný svět. Podle mě si musí hlavně hrát, být šťastné a 

v bezpečí. 

e. Mají děti možnost vyjádřit svůj nesouhlas s probíhající aktivitou? Co 

mohou dělat, nechtějí-li se zapojit s ostatními do dané aktivity? 

Ano, mohou si jít sednout stranou a zapojit se až když se na to cítí. 

f. Kdo kontroluje Vaši práci? 

Jednou za rok by měla přijít kontrola GGD – kontrolují dům, bezpečnost, 

hygienu (dají prostor pro nápravu a přijdou opět zkontrolovat), zneužívání – 

přicházejí neohlášení. Bohužel mají nedostatek kontrolorů, nekontrolují 

tedy obsah „vzdělávání“ což je škoda. U mě například byla tato kontrola 2x 

za 12 let 

V Nizozemsku není dobrý kontrolní systém, rodiče musí věřit, není to tak 

bezpečné, není tolik kontrolních mechanismů. 

Jako GO musím být zapsaná u Gastouderbureau – na ní se mohu kdykoliv 

obrátit, s placením, problémy, zavolám, i když R mají problém, GOB = 

mediátor; mohou hledat umístění dětem i GO hledat děti, ale já to 

nepotřebuji, musím odmítat a dávám hlavně na doporučení. Oni také mají 

nějakou komisi rodičů, já nemám tu povinnost. Mám tak málo dětí za den a 

tolik se jich střídá za týden, že by to byl nesmysl. 

GOB také platím měsíčně mezi 45- 50€, já sama jsem si stanovila 

hodinovou sazbu na 7€/h, kdy cena je přibližně stejná, jako centra denní 
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péče a D zde mám mnohem méně, přístup je úplně jiný. Jsem sice dražší 

mezi GO, ale dělám vše podle nejlepšího svědomí a je vidět, že má práce se 

vyplácí a R neodradí ani vyšší cena. R samozřejmě mohou zažádat o 

vrácení peněz vydaných na péči o D.  

g. Pracujete s homogenní/heterogenní skupinou? 

Heterogenní. 

h. S jakým maximálním počtem dětí pracujete? 

Možné mít pouze 5 dětí do 4 let – žádná mladší 1 roku (+ max 1 dítě starší 4 

let) –  

i. do toho se počítají i vlastní D mladší 10 let,  

ii. max 2 děti mladší 2 let,  

iii. v jeden den 4 děti mladší 2 let a jedno starší 

Někteří GO si vybírají o jak staré D budou pečovat, mně na tom nezáleží, 

hlavně, aby se D i R cítili v pohodě. 

i. Jaký je podle Vás ideální počet dětí pro práci? 

5-7 

j. Jak pracujete s dětmi se SVP? 

Měla jsem dítě se SVP – doporučila jsem rodičům, že mají navštívit lékaře 

– podezření na PAS – uposlechli a shodli jsme se, že GO pro něj není 

vhodné prostředí. 

Měla jsem i polskou holčičku, hluchou, rodiče alkoholici, postupně jsem 

s ní pracovala – přišla kontrola, která nemluvila s D, ale jen se mnou, 

rozhodla, že má jít do spec. školy – nesouhlasím s tím systémem, ta 

holčička mohla s asistentem do běžné školy, zvládla by to, ale inspekce je 

rozhodující. 

Teď mám chlapečka, který nemá vyvinutou pravou ruku, je mu 1 rok, ale 

cvičíme spolu s takovým míčkem. Jinak je v pohodě, kontaktní a působí 

spokojeně. 

k. Jaká jsou specifika práce s jednotlivými skupinami dětí? 
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Individuálně, starší D chtějí více úkolů, mále si hlavně hrát, být dobře 

vyspané a najedené. Díky malému počtu D se mohu každému věnovat podle 

jeho potřeb. 

l. Jste povinný se dále vzdělávat? 

Dříve se nemuselo studovat, pouze mít základní kurz první pomoci (před 10 

lety), nyní každé dva roky opakovat kurz První pomoci zaměřený na malé D 

a mít papír za dobré chování VOG. 

m. V čem vidíte odlišnost Vašeho zařízení oproti ostatním institucím 

nabízejícím péči o děti v předškolním věku? 

Vlídný a rodinný přístup, který je maximálně individualizovaný. 

5) Jak byste hodnotil vztah školy a veřejnosti? 

a. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči? 

Super, vše funguje, dělám party pro rodiče dětí, každý rok - rodiče se 

potkají, protože nechodí pravidelně všechny dny stejné D. Už se mi ale i 

stalo, že R nemohli platit – pak je musím odmítnout. 

b. Jak nejčastěji probíhá komunikace s rodiči? 

Osobně, whatsapp – posílám fotky, pokud R chtějí, zapisuju pokroky do 

speciální knihy 

c. Vnímáte proměnu rodiny a přístupu rodičů v průběhu času?  

Ano, R si stanoví více požadavků a je znát volná výchova, ale dá se to 

zvládnout. Já svá pravidla neměním. Pokud se R něco nelíbí, nemusí mi 

svěřovat své D, mám dostatek zájemců. 

d. Jak se rodiče staví k povinnému vzdělávání? 

V podstatě vždy ode mě D odcházejí ve 4 letech do G 1-2, takže si myslím, 

že zodpovědně. 

e. Jak propagujete školu? 

Internetové stránky, ale důležitá je dobrá recenze od R – těžko se dá poznat, 

který GO je dobrý, ale u mě jsou rodiče spokojení. Před nějakou dobou 
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jsem měla málo D, ale nyní mám více zájemců, nejsem schopná uspokojit 

poptávku. 

6) Co jsou podle Vás největší současné výzvy předškolního vzdělávání 

v Nizozemsku? 

Malé D mluví špatně holandsky, je to hlavní problém přistěhovalců, a když neumí 

mluvit R dobře, neumí to ani D. proto se hodně snažím být vzorem, různa cvičení 

jazyka, základní slovíčka a postupně rozšiřujeme – je dobrá praktická ukázka, to si 

ne ve všech zařízeních mohou dovolit. 

Tím, že kontrola u nás GO není ohledně obsahu, může každý předávat D něco 

jiného, což podle mě není správné. Já mám svědomí čisté, ale vím o několika GO 

v mém okolí, kteří s D nepracují tak, aby je připravovali na vstup do G 1-2. 

7) Doporučil byste mi nějakou literaturu/webové stránky pro téma mé práce? 

Viaviela.cz a moje stránky 
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Příloha 34 –  Vyplněný pozorovací arch instituce Kinderopvang De Koolmees – 

hostitelský rodič. 

  

Tanja Niersman, Gastouder - Hostitelský rodič 

Prostory vnitřní 

Běžná domácnost, obývák oddělen dveřmi od chodby otočenou klikou, 

od kuchyně dětskou ohrádkou, jídelní stůl s židličkami, dětský koutek, 

hračky pro děti ve věku 0-4, běžně se pohybující kočka, TV zabedněná, 

aby ji D neměly vůbec na očích, šuplíky opatřeny bezpečnostním 

systémem proti otevírání, hrany zabezpečené proti zranění, toaleta 

přizpůsobená malým D, v patře speciální postýlky pro miminka, 

celkově, malé rodinné útulné prostředí, plíny nosí R, musí mít náhradní 

oblečení a dudlík - v tašce ráno odevzdají, postýlky - důmyslný 

bezpečnostní systém, 

Materiální vybavení 

Hračky pro D ve věku 0-4, D dekorace z výtvorů, různorodý a podnětný 

materiál, didaktické hračky, knihy, ani vizuální kontakt s TV - perfektní, 

kočka, variabilní přebalovací pult, nutná hygiena, na jemnou motoriky - 

kinetický písek, sáčky s různými obilninami 

Prostory venkovní 

Malá předzahrádka umožňující pohyb bez ohrožení, klidná slepá ulice, v 

přijatelné vzdálenost park - 10min a hřiště (10 hřišť v okolí), zadní 

terasa s přístupem k vodě - není na základě požadavků rodičů využívána 

Materiální vybavení 
Vozítka pro přesun všech D, obruče, skluzavka, křídy, outdoorové 

hračky ale v přiměřeném množství, tříkolky 

Program dne 

Velmi individuální a přizpůsobený D, příchody na domluvě s R, 9:30-

10:00 svačina (hlavně ovoce, více druhů, aby D ochutnaly, granátové 

jablko, avokádo) hlavní je variabilita k dietám a jiným stravovacím 

opatřením, poté procházka venku - často doprava na hřiště v okolí 

(výhoda NL - mnoho venkovních hřišť velmi pěkně upravených), 

návrat, čtení knihy a volná hra, individuální přístup podle zájmu D, 

12:00 oběd, mladší děti spinkají v horních patrech postýlky (speciální) - 

pomocí chůvičky dohled, starší D si dole hrají - individuální přístup, v 

případě potřeby zůstávají pouze u domu - pokud potřebují menší D spát, 

raději je uloží do postýlky a ostatní D si hrají na předzahrádce, Ven se 

snaží jít téměř za každého počasí 

Příchody a odchody dětí 
7-9 - příchody - individuální, hodně o domluvě, odchody - taktéž, 

oficiální doba provozu 8-18, ale vyhovuje potřebám rodičů 

Stravování 

Svačina - ovoce; oběd - toastový chléb a appelstroop či kokosbrood, 

VŠE je na jednom talíři uprostřed, děti si samotné vybírají, na co mají 

chuť - vypozorováno, že děti jedí více, kupuje GO, ale diety nejsou 

problém a ty si zařizují R, nejedí teplé obědy - nevaří, chleba s něčím, D 

často večeří doma, občas některé zůstávají na večeři s GO a její rodinou 

- na domluvě 

Pobyt venku 
Dopoledne i odpoledne, snaha alespoň 1 denně za jakéhokoliv počasí 

(často déšť i větrno), není normováno 

Druhy vzdělávacích činností + 

časové rozložení 
Není normováno, záleží na uvážení hostitelského rodiče, D se věnuje 

individuálně,  

Hra Volná, asociace, hry v přírodě - na blížící se velrybu 

Vlastní klidné místo 
Ne odděleně, prostor umožňuje aby D zalezlo do nějakého koutku, ale 

nebude úplně izolováno - není zkušenost, že by to D vyhledávaly 

Počet dětí Max 5 

Složení třídy (věk, SVP, jiné) 2x0,8M; 1x20M; 1x3R, 1x4R (M = měsíc, R = rok) 
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Délka pobytu dětí v instituci 

Individuální, není normována, 1 dítě většinou max. 1-2 dny v týdnu, 

některé děti od miminka do nástupu do školy, ale R se často stěhují za 

prací 

Pedagogický personál Ne 

Nepedagogický personál X 

Překrývání učitelů X 

Komunikace učitelů mezi sebou X 

Specifika práce s věkovou 

skupinou 0-3 
Větší pozornost a péče, v počtu 5 dětí lze zvládnout, starší pomáhají, vše 

trpělivě vysvětlováno, objasňováno, pravidelný spánek 

Specifika práce s věkovou 

skupinou 3-6 

Individualizace při odpočinku mladších dětí, vše trpělivě vysvětlováno, 

objasňováno, učí se sdílet, metoda pokus - omyl, práce s knihou, 

praktické ukázky ze života - při pohybu městem 

Specifika práce s dětmi se SVP 

Na uvážení rodiče a hlavní slovo má opatrovatel - pošle na kontrolu 

navíc a zváží se umístění do speciální školy                                              

měla polské dítě, otec alkoholik, násilí, D bylo hluché a mluvilo pouze 

polsky, nejedlo, bylo v péči 5 dnů, konzultace s odborníkem - 

nepozoruje D, ale pouze konzultuje s GO, která nesouhlasila se spec. 

školou, ale inspektor má hlavní slovo 

Informační místo (nástěnky) X 

Místo pro prezentaci práce dětí V domě, spíše si ale berou D domu 

Komunikace učitelů s rodiči 
Každý den, posílá fotografie přes mail/whatsapp, R mají pro D knihu, 

kam GO zapisuje poznámky, podněty, postřehy a pokroky týkající se D 
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Příloha 35 –  Týdenní rozpis dětí spolu s jejich věkem docházejících do instituce 

Kinderopvang De Koolmees – hostitelský rodič. 

M = měsíc; R = rok 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1 Feija 8 M Pepijn 2 R Jack 8 M Pepijn 2 R Feija 8 M 

2 Jack 8 M Tess 2 R Merlijn 2 R Tess 2 R Merlijn 2 R 

3 Rébel 20 M Amadeus 3 R Uik 2 1/2 R Nora 2 R Amadeus 3 R 

4 Sjef 3 R Julian 4 R Sophie 2 R Rosalie 4 R Nora 2 R 

5 Rosalie 4 R Nora 2 R Koen 4 R Julian 4 R Koen 4 R 
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Příloha 36 –  Fotografie instituce Kinderopvang De Koolmees – hostitelský rodič. 

      

Obývací pokoj.         Zabedněná televize v obývacím pokoji. 

      

Herní koutek.          Hrací stůl s pohledem na kuchyň. 

         

Jídelní stůl.           Kuchyň s brankou. 
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Svačinový talíř.         Děti při svačině. 

             

Bezpečnostní postýlky pro odpočinek dětí.            Vozítko pro převoz všech dětí. 
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Příloha 37 – Ukázka kódování rozhovorů 

 


