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Tabulka I:

Léta 1983 - 1989

Školní rok

82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 Celkem
dětí

Druh školy
Základní škola

1

3

4

4

11

6

4

33

Zvláštní škola

7

6

12

7

5

7

7

51

Pomocná škola

2

1

1

2

0

0

0

6

Logopedická
škola

2

3

0

0

2

0

4

11

Vyrovnávací třída

1

0

0

0

0

0

0

1

Škola pro nedosl.

0

1

0

0

0

0

0

1

Škola pro těl.post.

0

0

0

0

0

1

1

2

Ústav soc. zabezp.

0

0

0

0

0

1

0

1

Celkem

13

14

17

13

18

15

16

106

Tabulka II:

Léta 2007 – 2011

Školní rok

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Celkem dětí

Druh školy
Základní škola /ZŠ

12

6

3

7

28

Základní škola praktická

5

1

2

5

13

Základní škola logopedická

4

0

3

3

10

Autistická třída ZŠ

0

2

1

0

3

Základní škola Waldorfská

0

1

0

0

1

Přípravná třída

1

0

1

8

10

Celkem

22

10

10

23

65

Příloha 22: Seznam učitelek a období jejich činnosti
Jírová Zdeňka

(1974 – 1990) – ředitelka (16 let)

Knapová Marie

(1974 – 1976) – důchodkyně (2 roky)

Lapková Jana

(1974 – 1990) - 16 let

Čermáková (Volfová) Marie (1975 – 1982) – logopedka (1978 – 1980 MD) - 4,5 let
Hejzlarová J.

(1975 – 29.2.1976) – ½ roku

Veselá

(od 1.3.1976) – ½ roku

Buchová Ludmila

(1976 –28.2.1977) – speciální pedagoţka (½ roku)

Bártlová A

(1.3. 1977 – 1979) – důchodkyně (3,5 let)

Kolská Dana

(1976 – 1979) – speciální pedagoţka (3 roky)

Skalická

(1978 – 31.1.1980) 1,5 let

Jandečková

(1.2.1980) – důchodkyně (½ roku)

Rychtaříková

(1979 – 1981) - 2 roky

Valoušková Renáta

(1980 – 1982) – speciální pedagoţka (2 roky)

Huliaková/Vomáčková Jana (1981 – 1985) - 3,5 let
Auzká/ Kohoutová Olga

(1982 – 1990) – speciální pedagoţka (8 let)

Kolářová Marie

(1.1.1983 – 1990) – 12,5 let

Klaudová Naděţda

(1.1.1983 – 1986) a (1994 – 1996) - 5,5 let

Vorudová Aneţka

(1.1.1983 – 1988) – logopedka (6,5 let)

Dosoudilová/Sedláková
Monika

(1985 – 1988) - 3 roky

Dvořáková/ Nováková

(1986 – 1989) - 3 roky

Holásková

(1986) - ½ roku

Jandová Jana

(1.1.1987– 1995) a (1.3.2000–dosud) 20 let (1,5 zást. ř.)

Pokorná

(1986) - l/2 roku

Matoušková Hana

(1986 – 1989) – logopedka (3 roky)

Kristenová Stanislava

(1987 – 1996) – 9 let

Svášková Soňa

(1988 – 2006) – ředitelka (18 let)

Hamplová Zdeňka

(1989 – 1990) – logopedka (1 rok)

Košumberská

(1989 – 1990) – 1 rok

Jirsáková Hana

(1990 – 1993) – 3 roky

Martincová Hana

(1990 – 1998) – 8 let

Borková Věra

(1991 – 1993) – 2 roky

Jungová Anna

(1991 – 1994) – logopedka (3 roky)

Mozolová Věra

(1991 – 1992) – logopedka (1 rok)

Janoušková Marie

(1992 – 1993) – 1 rok

Dobrišanová Kamila

(1993 - 1994) – 1 rok

Vrbová Hana

(1993 - 1994) – 1 rok

Turnerová Dagmar

(1993 - 1994) – 1 rok

Mgr. Pospíchalová Pavlína

(1993 - 1994) – logopedka (1 rok)

Adamová Zdena

(1994 – 1998) – speciální pedagoţka (4 roky)

Syrová Hedvika

(1994 – 1995) – speciální pedagoţka (1 rok)

Zemanová Ivana

(1994 – 1996) a (2000 – 2007) - 9 let

Mgr. Plachá Markéta

(1995 – 2000) – speciální pedagoţka (5 let)

Chejnová Hana

(1995 – 2004) – 9 let

Stejskalová Jana

(1995 – 2000) a (2004 – 2005) – 6 let

Paulíková Marie

(1995 – 2000) – logopedka (5 let)

Černá Marie

(1996–1998) a (2006–2009) 2006/07 zástup.ředitele (5 let)

Hladká Hana

(1996 – 2002. 31.1.) - 5,5 let

Vidímová Helena

(1996 – 1997) – 1 rok

Bc. Schwarzová Renata

(1997 – 2009) – logopedka (12 let)

Mgr. Vacková Monika

(1998 – 2008) – 10 let

Letfusová Olga

(1998 – 2003) – 5 let

Račinská Ivana

(2000 – 2007) – logopedka (7 let)

Niedobová Jana

(1.2.2002 – 2005) – 2,5 let

Mgr. Těthalová Marie

(2003 – 2005) - 2 roky

Matušková Klaudie

(2004 – 2007) – 3 roky

Říhová Jana

(2005 – 2007) - 2 roky

Hojačová

(2005 – 2006) - 1 rok

Potočníková Izabela

(2006 – 2010) - 3 roky

Mgr. Hálová Sylva

(2007 – dosud) – speciální pedagog

Trojanová Kateřina

(2007 – 2008) – speciální pedagog (1 rok)

Loduhová Hana

(2007 – 2008) - 1 rok

Durchánková Lucie

(2007 – 2008) - 1 rok

Mgr. Bukáčková Petra

(2007 – dosud) – logopedka (od r. 2010 zástup. ředitele)

RNDr. Kozáková Věra,CSc. (2007 – dosud) – asistentka pedagoga

Mgr. Příhodová/Obůrková

(2008 – 2009) – speciální pedagog (1 rok)

Kateřina
Baxová Romana

(2008 – dosud) – asistentka pedagoga

Rodryčová Magda

(2008 – dosud) – asistentka pedagoga

Ing. Vávrová Miriam, Dis.

(2008 – dosud) – studuje speciální pedagogiku

Bc. Šejbová Lenka

(2009 – dosud) – studuje speciální pedagogiku

Bc. Bláhová Štěpánka

(2009 – dosud) – speciální pedagog

Ďurčíková Lucie, Dis.

(2009 – dosud) – asistentka pedagoga

Mgr. Dušková Jana

(2009 – dosud) – logopedka (2/5 úvazek)

Mgr. Hejný Jan

(2009 – dosud) – logoped (3/5 úvazek)

Bc. Heczková Markéta

(2010 – dosud) – speciální pedagog

Příloha 23: Rozhovor s učitelkou Janou Jandovou
Rozhovor se uskutečnil dne 29. května 2012
T – tazatel

J – Jandová Jana

T - Co tě, Jano, přivedlo k práci s dětmi s postiţením
J – Mě sem přeloţili. Původně jsem pracovala v běţné MŠ, ale potom jsem dostala ze
školského úřadu příkaz, ţe mám jít pracovat sem.
T – Takţe to nebylo tvoje svobodné rozhodnutí?
J - Nebylo to moje dobrovolné rozhodnutí, byla to vlastně náhoda. A pak jsem u těchto
dětí zůstala.
T – To je zajímavé. Ty sis musela ale doplnit vzdělání? Jak se toto uskutečnilo?
J – Museli jsme si doplnit vzdělání na pedagogické fakultě.
T – Jak dlouho trvalo studium? Dva roky?
J – Trvalo to déle jak dva roky a mám kvalifikaci speciální pedagog.
T – Musela jsi hodně měnit své metody práce, kdyţ jsi přišla z běţné školky, kde jsi
pracovala s dětmi, které jsou schopny spolupracovat, vnímat tě, hovořit s tebou?
J – To víš, ţe jsem ty metody musela změnit. Tady se pracuje s dítětem hodně
individuálně, coţ v běţné školce nešlo. Tam jsem měla hodně dětí a individuální činnost
nebyla moţná. Tady pracuješ s kaţdým individuálně, ale také se musí pracovat
hromadně, tam kde to jde. Děti si musí zvykat na to, ţe se u nich nebude stále sedět.
Potom přijdou do školy a tam se s nimi taky bude pracovat hromadně,
T – Tady jsou tedy obě dvě sloţky výchovné práce – individuální a kolektivní. Dříve
jste ale neměli asistentky, které dneska při své práci docela potřebujeme. Jak jste to
zvládali?
J – Museli jsme to zvládat. Měli jsme tady logopedky, které s námi chodily na
vycházky, pomáhaly s oblékáním dětí. Původně tady byly 4 třídy s celodenním
provozem, takţe jsme zde určitou chvíli byly na ty děti dvě. Ale kdyţ jsem měla třídu
jen s polodenním provozem, tak mi pomáhala logopedka. Do těch 10 jsem tady byla
vţdycky sama, aţ ven se mnou chodila logopedka. Měla jsem tedy celou tu třídu na
triku sama.
T – Je velký rozdíl mezi dětmi, které sem chodily dříve a dnešními dětmi?
J – Samozřejmě, ţe je rozdíl mezi dětmi i mezi jejich rodiči. Dnes jsou děti rodiči méně
vedeny. Jsou asi nechávány před televizí nebo před počítačem, nikdo se s nimi nebaví.
T – Kdyţ řeknu dříve, jaké to je období? Kdy se to začalo horšit?

J - Ono se to horší tak postupně. Dříve ty děti byly více poslušný. Kdyţ jsem byla
v Brně a měla ve třídě 37 dětí, tak by se to bez toho, ţe mne děti poslouchaly, vůbec
nedalo dělat. Navíc jsme měli ještě ten dril, kdy kaţdá činnost měla svůj určitý čas a
jakmile jsi nebyla v 10 hodin venku, uţ byl oheň na střeše. To ty starší měly dokonce
dvě zaměstnání. Muselo se to zvládnout. Občas to bylo jako na vojně.
T – To platilo i v této školce?
J – Ano. Zaměstnání se tady také musela plnit. Později se to uvolňovalo, ale prakticky
to záleţelo na kaţdé učitelce, jak si to zařídila. Tady vţdycky byla prioritní individuální
práce. Na tom je speciální škola zaloţena. Dříve jsme dostávaly plány a ty plány jsme
museli plnit. Teď dětem školní vzdělávací plán přizpůsobujeme.
T - Říkala jsi, ţe děti byly dříve lépe doma vedeny. Jak to bylo u dětí s postiţením.
Copak jste tu neměli děti hyperaktivní, například s ADHD?
J- Tyto děti jsme tu taky měly, ale nebylo jich tolik. Připadá mi, ţe dnes je těchto dětí
více. Celkově jsou děti méně soustředěné a jsou hodně neklidné a roztěkané.
T – A co třeba děti s autismem?
J – Dříve se tomu tak neříkalo. My jsme tu měli děti s Downovým syndromem, některé
byly i agresivní. A také tu byly děti s tělesným postiţením. Kvůli nim zde byla zřízena
rehabilitace. Děti tam častěji cvičily. Dnes cvičí jen jednou týdně a přitom by
potřebovaly cvičit mnohem více.
T – Ano, vidím to na mnoha dětech, ţe neumí ovládat své tělo.
J – Já si myslím, ţe naše děti by potřebovaly hlavně cvičit a dělat logopedii, někdy mám
pocit, ţe s nimi doma nikdo nemluví. Mají velmi malou slovní zásobu, kolikrát se
neumí vyjádřit. A to by měly jít uţ do školy.
T - Ty jsi vlastně z této školky odešla, a pak ses vrátila. Co tě k tomu vedlo?
J – Měla jsem k něčemu výhrady, v té době se tu učitelky střídaly jak na běţícím pásu,
tak jsem odešla. Na mém novém působišti, ale dělali reorganizaci, tak mne školský
úřad zase poslal zpátky. Hodila jsem se jim se svou kvalifikací.
T – Tvoji činnost můţeme zde rozdělit do tří období. První, neţ jsi odešla, druhé, kdyţ
ses vrátila a škola byla ještě samostatná, a teď je třetí období, kdy je škola součástí
velkého školního komplexu. Kdy se ti zde pracovalo nejlépe. Na které roky nejraději
vzpomínáš?
J- Abych se přiznala, nejlépe se mi pracuje teď. Mám dobrou asistentku, je tu klid,
všechno šlape, nejsou tady ţádné tlaky.
T – Jak tato škola fungovala a hospodařila? Jaký byl rozdíl oproti současnosti?
J – Ono se tady toho moc nedělalo. Škola byla docela zanedbaná. Chybělo vybavení,
moc se sem neinvestovalo. Škola patřila pod Školský úřad Praha 9. Právní subjektivitu
škola dostala v roce 2002.

T – Všimla jsem si, ţe v 90 letech jezdilo i 25 dětí na školu v přírodě a s nimi velký
doprovod, dokonce i fyzioterapeutky a ještě jste tam byly 12 dní. Jak to bylo moţné?
J – Ano, na škole v přírodě děti i cvičili. Tenkrát nám platil školy v přírodě magistrát.
Rodiče nemuseli platit nic. Proto pobytu vyuţívalo hodně dětí. Dnes jedou za 3000 Kč
na 6 dní a jsem ráda, kdyţ seţeneme 16 dětí. Někteří rodiče na to nemají.
T – Všimla jsem si v kronice, ţe třídy byly počítány od druhé třídy. Pak následovala
3.,4. a 5.třída. Proč jste neměli první třídu?
J – Bylo to proto, ţe 1. třída byla původně v prvním pavilónu tam, kde je rehabilitace.
Není to proto, ţe bychom neuměli počítat. Předtím tady byla 12 let běţná školka, a kdyţ
sem přestěhovaly tuto speciální školku, tak zůstaly názvy tříd zachovány, jen vypadla
první třída.
T – Vlastně jste ještě v roce 1998 chodili do sauny. A pak se zrušila. Proč?
J – Byly tady problémy s plísní, tak nám saunu zavřely. I provoz byl drahý. Tenkrát za
saunu rodiče neplatili. Teď saunu Věra zrekonstruovala a kaţdý si musí zaplatit.
T – Děkuji ti za rozhovor a přeji ti, aby se ti tady dále dobře pracovalo.

Příloha 24: Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Soňou Sváţkovou
Rozhovor se uskutečnil 30. května 2012
T. tazatel

S. Sváţková

T. Nastoupila jste po paní ředitelce Jírové, jak se vám navazovalo na její práci?
S. Nastoupila jsem do této školy jako učitelka v roce 1989 s tím, ţe aţ bude potřeba,
převezmu její funkci. Paní ředitelku Jírovou jsem znala jiţ předtím. Myslím, ţe to byla
dobrá učitelka, váţila jsem si jí jiţ předem, aniţ bych věděla, ţe budu po ní nastupovat
do této mateřské školy. Myslím, ţe byla asi 30. ročník a nevím, jestli ještě ţije.
T. Pokud vím, tak budova MŠ byla původně budovou běţné MŠ?
S. Ano, neţ se do ní přestěhovala zvláštní MŠ, byla potřeba rozsáhlá rekonstrukce a
paní ředitelka Jírová se na této rekonstrukci docela vyvztekala. Věděla jsem, ţe se v této
budově něco děje, protoţe jsem tenkrát učila v MŠ Veltruská.
T. Kdy jste převzala funkci ředitelky?
S. Bylo to 1. 1. 1990. Tenkrát tam byly 4. třídy a bylo fajn, ţe se tam podařilo zařídit
rehabilitační oddělení a mohly tam pracovat dvě sestry Zoja Benešová a Draha Tichá.
To dětem velmi pomáhalo. Kaţdá měla jiný způsob práce, ale obě byly vynikající
fyzioterapeutky. Měly jsme tam holčičku, která vůbec nechodila. Postupně ji
vertikalizovaly, takţe se rozchodila. Vystudovala dokonce gymnázium. Byl to zázrak.
Jmenovala se myslím Lucka.
T. Byly tyto sestry někdy zaměstnankyně školy? Z kroniky jsem měla představu, ţe je
berete jako členky pedagogického sboru.
S. Původně to byly zaměstnankyně rehabilitačních jeslí v Bílinské. Do školy nejprve
docházela paní Zoja Benešová. Později s ní přišla i Draha Tichá. V 90. letech se
osamostatnily a od té doby pracovaly na svoje IČO. Měly pronajaty prostory s tím, ţe
budou dopoledne pracovat pro školní děti. Odpoledne si pracovali na svoji klientele.
Vycházeli jsme s nimi velmi dobře, jezdily s námi i na školy v přírodě. Nahlíţela jsem
na ně jako, ţe patří k nám.
T. A co další potřebné pracovnice?
S. Dříve tam byla pouze jedna logopedka. Existovala vyhláška, kolik dětí můţe
připadnout na jednu logopedku. Dětí s logopedickou péčí bylo více, takţe mohly
pracovat dvě logopedky. Podařilo se zařídit ty dva malé kamrlíky jako logopedická
pracoviště. Jako psycholoţku jsme měly paní doktorku Čapkovou. Dokázala přijít u
těch dětí věci na kloub.
T. Jaké byly děti?

S. Do tříd jsme zapisovali 10 – 12 dětí, po dohodě se školní inspekcí. Ty děti byly často
nemocné, takţe průměrně docházelo 7 - 8 dětí. Měli jsme dost dětí s tělesným
postiţením, proto tam byly potřebné rehabilitační sestry. S dětmi cvičily denně.
T. Je rozdíl mezi dětmi dříve a dnes?
S. Dětí s problémy přibývá. Myslím na to, ţe se dnes podaří zachránit i 600g děti. I
kdyţ se je podaří vypiplat, tak některé problémy přetrvávají a stále potřebují
individuální péči.
T. Po roce 1990 se práce s dětmi změnila. Co jste vnímala jako pozitivní, a co jako
negativní?
S. Já to nemohu posoudit, protoţe jsem k těmto dětem přišla právě v tom 90. roce. To
uţ byly nové vyhlášky, tenkrát se na tom hodně pracovalo. Ale nemohu to posoudit.
T. Jak jste vycházela s rodiči?
S. Jako s partnery. Myslím, ţe jsem vycházela slušně. Mnohdy jsem musela přikrýt
něco, co vzniklo mezi učitelkou a rodičem.
T. Byli ochotni spolupracovat?
S. No, nebylo to stoprocentní. Obklopovala jsem se lidmi, kteří chtěli něco dělat.
Fungovala rada rodičů. Pořádali různé akce, jako třeba burzu dětského oblečení.
Oblíbené byly akce na zahradě. Dělali jsme rozloučení s předškoláky s opékáním vuřtů.
Někteří nám to dítě strčili a starejte se. Jiní se zajímali. Tak to je stále. Ze strany rodičů
nebyli ţádné stíţnosti.
T. Byli ochotní přijít a pomoci například na zahradě, ta je přeci rozsáhlá?
S. A víte, ţe jo. Bývaly dvě brigády na jaře i na podzim. Na sobotu se objednal
kontejner, z těch 40 rodičů přišlo tak 15, byli vyzbrojeni hráběmi a hrabala se celá
zahrada. Uvařili jsme čaj nebo grog a upekli nějakou buchtu.
T. A měli jste školníka?
S. Školnické místo bylo psáno na ţeny. Nám tam bydleli Novákovi, s panem Novákem
byla smlouva, ţe bude sekat zahradu, jinak ostatní práce dělala jeho ţena. Ale byl
problém, ţe pan Novák byl dlouho těţce nemocný, a kdyţ zemřel, paní Nováková dala
výpověď. ŠÚ to dlouho neřešil. Dlouho trvalo, neţ ji školní úřad dal výpověď. Kdyţ
jsem končila, tak tam ještě byli, ale uţ se chystali odstěhovat do náhradního bytu.
T. Jaký byl učitelský sbor? Všimla jsem si, ţe hodně učitelek zůstalo rok nebo dva, ale
některé vydrţely docela dlouho, jiné sice odešly a pak se zase vrátily.
S. U některých učitelek jsem byla ráda, ţe odešly, protoţe nebyly spolehlivé. Na
některé se dalo spolehnout, ty tam vydrţely dlouho, jako např. logopedka Vorudová,
učitelky Vacková, Stejskalová, Plachá, logopedky Schwarcová a Račinská, která při
práci vystudovala. Vrátila se na chvíli Klaudová jako logopedka a hlavně se vrátila Jana
Jandová. Ta o to hodně usilovala se sem vrátit.

T. To je zajímavé, ona říkala, ţe ji sem školský úřad přeřadil?
S. Ne, stála o to se sem zase vrátit.
T. Pod co patřila školka? Pod Školský úřad Prahy 9?
S. Tam byl docela problém, ţe to nějaký čas vypadalo, ţe nepatříme nikam. Na Praze 9
o nás nevěděli, posílala jsem jim upomínkový list k 30letému výročí a na Praze 9 vůbec
nevěděli, ţe něco takového na obvodě mají. Byla to škoda, protoţe díky tomu jsme
nebyli zváni na akce Prahy 9. Kdyţ se dělala registrace školek v 90. letech, tak se na
naši školku zapomnělo. Nakonec jsme patřili pod magistrát.
T. Jak to bylo s financováním školky? Za Vás se prováděla rekonstrukce pergol a
zateplení všech budov.
S. Dlouho se to odkládalo, protoţe nebyly peníze. Pak peníze najednou byly a všechno
se to konečně mohlo uskutečnit. Postavil se nový výměník a zasklily se pergoly.
Proběhla i rekonstrukce záchodů a umýváren. Těţko se sháněly peníze, sehnat deset
tisíc na prolézačky byl problém.
T. A co sauna? Kdy a proč musel být ukončen provoz?
S. Snaha chodit do sauny byla. Snaţili jsme se ji maximálně vyuţívat, proto docházely
děti z okolních školek. Jenţe pak to přestalo vyhovovat po hygienické stránce. Měnily
se normy, navíc se tam objevovala plíseň a provoz sauny byl přerušen. Přitom jsem
ještě koupila nový plynový kotel. Ta budova sauny byla postavena v 70 letech v akci Z.
To znamená svépomocí za přispění rodičů. Mám dojem, ţe jsme se saunou skončili asi
v roce 2000. Ta sauna spolkla hodně peněz.
T. V současné době učitelky si třeba vymalují třídu, v sauně pomáhali natírat, některé si
tam odpracovaly hodně hodin.
S. Já jsem učitelky se štětkou v ruce neviděla. Hlavně jsem usilovala u učitelek, aby
byla plná kvalifikovanost. Kdyţ ale učitelky měly pedagogickou fakultu, tak zase měly
pocit, ţe jsou nedoceněné a finančně podhodnocené a odcházely jinam. Bylo to těţké, je
tam udrţet. Říkala jsem si, ţe uţ je ta škola pro mne uzavřená kapitola. Pro vás jsem
ještě udělala výjimku.
T. Moc děkuji, jsem ráda, ţe jsem vás osobně poznala, protoţe jsem vás znala pouze ze
zápisů v kronice a z ročních plánů a hodnocení.

Příloha 25: Rozhovor s fyzioterapeutkou paní Drahoslavou Tichou
Rozhovor se uskutečnil dne 1. června 2012
T. tazatel

D. paní Draha Tichá

T. Jak ses dostala k práci fyzioterapeutky v této mateřské škole? Jsi tady uţ velmi
dlouho.
D. Ano, pro mateřskou školu pracuji jiţ 19 let, od roku 1993. Do této MŠ jsem se
dostala tak, ţe v Bílínské ulici bylo Dětské centrum rehabilitace pro Prahu 9 a vedle
toho byl stacionář pro těţce postiţené malé děti. Já jsem byla zaměstnankyně tohoto
centra a docházela jsem do vedlejšího stacionáře. A kdyţ děti vyrostly a přestoupily do
této speciální MŠ, vznikl tlak na to, aby v rehabilitaci pokračovaly. Proto dvě sestry,
tedy já a Zoja, jsme docházely na toto detašované pracoviště v MŠ. A protoţe tenkrát
těch tělesně postiţených dětí bylo mnohem více neţ nyní, braly jsme si ty těţce
postiţené děti a cvičily jsme s nimi denně. Chodily jsme sem na celé dopoledne a
odpoledne jsme pracovaly ve stacionáři. Byly tady děti kvadruparetické, diparetické a
hemiparetické. A ty musely cvičit denně, kaţdé dítě mělo předepsanou rehabilitaci od
lékaře. Po roce 1990 jsme si původně mysleli, ţe si zprivatizujeme Bílinskou, ale to
nevyšlo. Později, kdyţ byl tlak na privatizaci Bílinské, a my nevěděli, jestli máme jít na
polikliniku, jsme dostali nabídku od paní ředitelky Sváškové, která nám řekla,“ děvčata
toto je speciální mateřská škola, já vás tady potřebuji a zařídím, abyste tady mohly být“.
Vyjednala na školském úřadě, ţe si můţeme pronajmout prostory v přízemním pavilonu
a domluvili jsme se, ţe dopoledne budeme pracovat s dětmi ze školy a odpoledne si
tady můţeme provozovat vlastní praxi. Začali jsme tedy pracovat na vlastní IČO.
Museli jsme si tu ordinaci zařídit, později, jak se měnily předpisy, tak jsme z té velké
místnosti v roce 2002 udělali ty ordinace dvě. Jako soukromé fyzioterapeutky
pracujeme tady od roku 1995.
T. Součástí personálu školy jste tedy nikdy nebyli?
D. Nebyly, vţdycky jsme patřily pod zdravotnictví, byli jsme do roku 1995 zaměstnanci
polikliniky. Ale byly jsme na detašovaném pracovišti tady. Od roku 1995 máme
smlouvy s pojišťovnami a máme to vedené jako svoji privátní praxi.
T. Ale v současné době uţ naše děti neděláte kaţdý den, ale pouze jednou týdně.
D. Pojišťovna se po dvou letech naší praxe začala bránit, ţe neexistuje, abychom cvičili
s dětmi denně, ţe máme zainstruovat rodiče a rodiče si mají svoje děti cvičit doma
samy. Ţe prý je to velká zátěţ pro pojišťovnu. Proto školní děti děláme ráno do 9.30 a
potom pracujeme s vlastní klientelou. Zaměřily jsme se na miminka a batolata. Tím
vlastně dodáváme děti do mateřské školy, protoţe rodiče tady mateřskou školu vidí a
zajímají se o ni.
T. A přitom ty děti by potřebovaly cvičit častěji, vţdyť paní Svášková mi vyprávěla o
děvčeti, které jste naučili chodit. Dokonce pak vystudovala gymnázium.

D. Jakmile dítě začne lézt do 5 let, říkával pan profesor Vojta, tak má naději, ţe ještě
bude chodit. Ta holčička, o které s tebou mluvila paní Svášková, se do 5 let rozlezla, a
pak se i postavila a začala chodit. Cvičily jsme ji obě dvě a hlavně cvičila ještě denně
s matkou doma. Dnes je jí asi 25 let, bydlí sama, vystudovala ekonomii. Je soběstačná.
Sama si na sebe vydělá. Měla výhodu, ţe měla hlavu v pořádku. To bylo opravdu dobrý,
to se povedlo. Hlavní zásluhu na tom má její matka.
T. Vy jste s dětmi této mateřské školy jezdili i na školu v přírodě?
D. Jezdili. Co jsme měli dělat, kdyţ nám více jak polovina dětí odjela. Vystřídali jsme
se na škole v přírodě po týdnu. Tenkrát se jezdilo na 14 dní. S učitelkami jsme se
vţdycky domluvili, na kdy si děti můţeme vzít. Zase jsme tam cvičili pouze dopoledne
a odpoledne se mohlo jít někam na výlet. To bylo super.
T. Děkuji za rozhovor a přeji pěkný víkend.
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