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Úvod
Péče o děti do tří let se opět dostává do centra pozornosti, i když současná situace
institucionální výchovy a vzdělávání dětí raného věku v našich zemích vzbuzuje spíše
rozpaky. V souvislosti s historickými událostmi po roce 1948, které Českou republiku
negativně ovlivnily i v péči o nejmenší, nahlížíme na kolektivní zařízení s obavami o
psychické a sociální zdraví dětí, jež jsou v nich vychovávány.
V současnosti reflektuje Česká republika stanoviska Barcelonské dohody, která
prosazuje rozšíření kapacity jeslí a s tím také spojené zvýšení stabilní zaměstnanosti
žen. Z důvodu zavedení flexibilní rodičovské dovolené se může matka zapojit do
pracovního procesu již od dvou let dítěte. Na druhé straně stát nevytváří dokonalé
podmínky pro zřizování a poskytování institucionálních zařízení pro děti raného věku a
jejich nabídka je nedostatečná.
V usnesení vlády je ponecháno na rozhodnutí rodičů, jakým způsobem budou o děti
pečovat, zda využijí veřejných a soukromých služeb péče o děti do tří let, nebo je budou
vychovávat v domácím prostředí, které nejvíce respektuje potřeby a zájmy dětí
(Usnesení vlády ČR č. 387, www.psp.cz).
Výzkumy zaměřující se na výchovu a vzdělávání v jeslích ukazují pozitivní vliv kvalitní
institucionální výchovy na děti, přičemž zahrnují kvalitu výchovné péče a vybavení.
Shodují se ale na tom, že děti do jednoho roku by měly být opatrovány výhradně
v rodině (Baďuriková, 2010/2011, s. 1).
Nacházíme se tedy na začátku cesty vytváření optimálního institucionálního prostředí
pro děti do tří let a jejich rodiče, ve kterém se můžeme nechat vést a inspirovat
německým systémem péče o děti. Na rozdíl od České republiky německé země přisuzují
výchově a vzdělávání v raném věku velký význam. Kladou důraz na kvalitu
institucionální péče. To znamená, že podporují odborné studium pedagogiky a
psychologie raného věku, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytují
flexibilitu zařízení, která jsou velmi podobné rodinnému prostředí.
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Stát si uvědomuje, že rodina má nezastupitelnou funkci na formování dítěte a pozitivní
působení na jeho školní prospěch, proto je spokojenost rodiny a dítěte v zařízení
nejdůležitější podmínkou kvality. Instituce pro děti raného věku nabízí prostor k
setkávání všech generací, stmelují společnost a působí proti diskriminaci.
Výchova a vzdělávání v České republice a Německu mají určité společné znaky, ale
také se velmi významně odlišují. Zvolila jsem toto téma pro diplomovou práci, protože
jsem pracovala jako vychovatelka v česko-německé mateřské škole ve třídě pro děti do
tří let. Měla jsem možnost vnímat působení německého vzdělávacího systému a
konfrontovat jej se zkušenostmi ze své praxe v českých mateřských školách. Domnívám
se, že vzájemná výměna zkušeností nás může obohacovat a inspirovat k vytváření
přijatelného způsobu výchovy a vzdělávání dětí do tří let.
V diplomové práci Teorie a praxe výchovy dětí do tří let v německém prostředí obhajuji
institucionální zařízení pro děti raného věku proti stereotypnímu vnímání jeslí většinou
naší společnosti. Porovnávám institucionální výchovu a vzdělávání dětí do tří let
v českém a německém prostředí. Sleduji historické souvislosti, legislativní uspořádání a
výchozí modely obou zemí, které analyzuji a hodnotím. V praktické části popisuji tři
konkrétní zařízení z českého, německého a česko-německého prostředí. Zkoumám vliv
institucionální výchovy a vzdělávání na děti za určitých vymezených podmínek.
V závěru navrhuji vlastní vzdělávací model, který je postaven na základech vývojových
a psychických potřeb dle Matějčka a Langmeiera, vychází z Kurikula podpory zdraví
v mateřské škole a je ovlivněn berlínským a saským modelem vzdělávání.
Cílem práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současnou teorii a praxi výchovy dětí
mladších tří let v česko-německé mateřské škole v Praze, v německém zařízení
v Drážďanech a porovnat je s českými jeslemi.
K tomu slouží následující podcíle:
1. Zpracovat historii institucionálních zařízení pro děti do tří let v České republice a
Německu.
2. Nastínit současnou situaci výchovy a vzdělávání dětí raného věku v České republice
a Německu.
3. Představit legislativní dokumenty České republiky a Německa.
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4. Analyzovat výchovně vzdělávací dokumenty České republiky a Saska.
5. Popsat a zhodnotit konkrétní instituce věnující se dětem do tří let z českého,
německého a česko-německého prostředí.
6. Zkoumat hru dětí s předměty denní potřeby v konkrétních institucích s cílem zjistit
působení vzdělávacích podmínek a pedagogického konceptu jednotlivých institucí.
7. Vytvořit optimální vzdělávací model pro děti do tří let vycházející z knižních
pramenů a zkušeností jednotlivých zemí.

Hlavními metodami, které jsem použila v diplomové práci, jsou studium a rozbor
dokumentů vzdělávacího systému pro děti raného věku České republiky a Německa.
Dalšími technikami jsou přímé a nepřímé pozorování, experiment hry s předměty denní
potřeby, analýza dat a pozorovaných situací, které jsem získala v rámci tříletého
pracovního působení v česko-německé mateřské škole KIDS Company Praha a při
hospitacích v institucionálních zařízeních pro děti raného věku v německých
Drážďanech, Bielefeldu a v českých jeslích v Jihlavě a v Praze.
Při studiu a analýze vzdělávacích dokumentů jsem vycházela z literatury českých a
německých autorů.
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1 Institucionální zařízení pro děti do tří let v České republice
Každá společnost se opírá o rodinu jako o svůj základní článek. Tradiční obraz rodiny
se ale z důvodu společenských, hospodářských a demografických změn transformuje a
přináší pocit nestability společnosti. Proto roste snaha vytvořit v zemích Evropské unie
co nejkvalitnější prorodinnou a populační politiku, která podporuje zvýšení
zaměstnanosti

žen

a

rozvoje

péče

o

děti

předškolního

věku.

Vzhledem

k dlouhotrvajícím diskuzím o kladech a převážně záporech institucionální péče o děti
raného věku1, vyplývající částečně z prožití negativního působení jeslí na jedince
v období 60. let, věnuji se v této kapitole historickým souvislostem a dopadům, kterých
bychom se měli vyvarovat a zároveň se z nich poučit do příštích kroků v péči o děti.
Dále se zabývám výchovou a vzděláváním dětí do tří let v současné době. Sleduji, zda
se přibližujeme splnění tzv. Barcelonských cílů a zda politická opatření směřují
k prorodinnému smýšlení nebo naopak. Na to navazuji v další části zpracováním
legislativního ustanovení na státní a institucionální úrovni. Opírám se o platné možnosti
výchovy a vzdělávání dané zákonem a analyzuji návrh zákona Ministerstva práce a
sociálních věcí o dětské skupině.
V následující části představuji vzdělávací plán institucí pro děti raného věku v České
republice. Vzhledem k tomu, že u nás není žádný aktuální koncept vytvořen a rámcový
vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání s dětmi do tří let nepočítá, analyzuji Program
výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku 1984.

1.1 Historie institucionálních zařízení pro děti do tří let v České
republice
Počátek institucionální výchovy v ČR
Počátky předškolní institucionální výchovy v českých zemích sahají do konce 18. a
začátku 19. století. Vznikající zařízení měla spíše sociálně pečovatelský charakter, byly

1

Označení „raný věk“ dětí je myšleno období do tří let věku dítěte.
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to např. opatrovny, dětské zahrádky a mateřské školy. S přibývajícími zkušenostmi bylo
usilováno o doplnění péče také o výchovně vzdělávací obsah.
V roce 1872 se u nás nacházely tři instituce pro děti předškolního věku. Mateřské školy
nabízely službu pro děti od tří do šesti let a jejich cílem bylo doplňovat a podporovat
výchovu v rodině, připravovat děti na školu a rozvíjet je po tělesné, smyslové a duševní
stránce. Opatrovny přijímaly děti od tří let stejně jako mateřské školy, ale s tím
rozdílem, že nepřipravovaly děti na školní docházku. Jesle (neboli také ústavy
ošetřovací) se zaměřovaly na děti do tří let a podléhaly zdravotnickým kritériím.
Zásluhou Marie Riegrové - Palacké, která navrhla osnovy pro výchovu dětí v jeslích,
byl v roce 1883 uznán program pro jesle a o rok později byly v Praze první jesle
založeny (Bahenská, 2005, in Kuchařová, Svobodová, 2006).
Meziválečné období
Před 2. světovou válkou existovalo v Československu 63 zařízení pro děti raného věku,
které poskytovaly péči většinou dětem ze sociálně slabých rodin. Byly zakládány
soukromými iniciativami, firmami, obcemi a okresy.
Období po 2. světové válce
V roce 1947 provozovaly jesle místní národní výbory a závody zaměstnávající ženy,
proto se většinou stavěly v průmyslných oblastech. V roce 1952 se dostaly do rezortu
Ministerstva zdravotnictví. Nastalo období velmi výrazného plánovaného a intenzivního
rozvoje jeslí a snah o zvýšení zdravotní a výchovné péče o děti. Zpočátku se tato
zařízení umisťovala především do přizpůsobených obytných objektů. S jejich plynulou
výstavbou podle nových typů se začalo až od roku 1963.
Byly zakládány odborné časopisy, např. Předškolní výchova, Československá pediatrie,
Děti a my. V roce 1953 se budovaly sítě odborných a metodických služeb městského a
krajského psychologa, příp. pedagoga k jednotlivým zařízením pro děti do tří let
(Habiňáková, 1958).
Školský zákon z roku 1960 uvádí mezi zařízení jednotné školské soustavy jesle,
mateřské školy, společná zařízení jeslí a mateřských škol a dětské útulky (Hašková,
2007, www.genderonline.cz).
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V šedesátých letech narůstala potřeba jeslových míst. Došlo tedy ke zvýšení kapacity o
10% nad stanovené normy. Z důvodu řešení nedostatku kapacity v jeslích byly
zakládány nové formy péče o děti, ke kterým patřily tzv. mikrojesle. Byly to skupiny 3
až 5 dětí, o které pečovala vychovatelka ve své domácnosti. Tímto postupem se tedy
rychle a bez větších finančních příspěvků řešily problémy s nedostatkem kapacity
v jeslích. V roce 1974 se v ČSSR nacházelo už 56 takových zařízení (Habiňáková,
1958).
Byly zakládány denní a týdenní jesle, jejichž cílem bylo pomáhat ohroženým dětem
z disharmonických rodin, s nízkou sociálně kulturní úrovní a dětem svobodných matek,
kterým toto řešení umožňovalo práci na směny. V 60. letech existovalo 15% týdenních
jeslí a v roce 1980 už jen 0,32%, protože řada výzkumů prokázala negativní účinky na
dítě (Habiňáková, 1958).
V 80. letech docházelo ke zkvalitňování péče zvyšováním počtu jeslí a snižováním
nabízených míst. Náklady na zřizování byly ale velmi vysoké. Provozovaly se závodní
jesle a vzrůstal model společného zařízení - jesle a mateřské školy. Jedna učitelka měla
na starosti 12,4 dětí (Wichterlová, 2007).
Výsledky výzkumů ukázaly, že rodina je pro dítě raného věku nenahraditelná, proto se
zavedla řada opatření:


do jeslí byly přijímány děti od 1 roku, převážně až od 18. měsíce věku;



zákoník práce umožňoval ženám s malými dětmi úpravu času stráveného
v práci, ale také zapojoval otce do péče a výchovy dětí;



děti byly přijímány v místě svého bydliště, což umožňovalo delší noční spánek a
omezilo se dojíždění MHD;



děti byly na prostředí postupně adaptovány, v některých případech i za
přítomnosti matky, cíleně se připravovala také rodina.

Děti navštěvující jesle, bojovaly častěji s infekčními onemocněními. Z těchto důvodů
byla nařízena přísná hygienická pravidla a dětem byla poskytována všestranná výživa a
zajištěn fyziologicky vyhovující režim (Habiňáková, 1958).
Řada pedagogů a psychologů se začala zabývat otázkami vývoje a výchovy dětí raného
věku. Cílem jejich práce bylo získání poznatků o výchově dětí, určení cílů a obsahu
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výchovné práce, vhodné metodické postupy, vybavení jeslí zařízením, hračkami a
pomůckami, vypracování metodiky hodnocení vývoje dětí, vytvoření pedagogicko psychologických zásad opatrování v návaznosti na výchovu. Docházelo k větší
profesionalizaci a zkvalitňování přípravy pracovníků zařízení pro děti raného věku.
V Brně a v Praze byl založen Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků. Vznikly také „instrukční jesle“, kde probíhalo metodologické zaškolení
pracovníků.
Postkomunistické období
V 90. letech se počet dětí v jeslích snížil o 31%, z tohoto důvodu docházelo ke
snižování počtu těchto zařízení. Důvody rušení jeslí:


úbytek dětí navštěvující mateřskou školu;



prodloužení rodičovské dovolené na tři a rodičovského příspěvku na čtyři roky;



změna hodnotové orientace, která s sebou přinesla důraz na individualizaci,
zaměření se na profesní růst, cestování a seberealizaci;



pokles porodnosti;



projevování názorů o nevhodnosti jeslí pro batolata a o důležitosti individuální
péče v rodinném prostředí (MŠMT, 2000).

Postupný vývoj snižování počtu jeslí a míst v České republice od počátku 90. let
uvádím v následující tabulce.
Tabulka 1.1 - Vývoj počtu jeslí a počtu míst v jeslích v letech 1990 až 2005

Počet
zařízení

1990

1992

1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1043

381

235

151

79

65

59

58

60

58

54

39829 13196 8565 5551 2191 1867 1717 1674 1770 1708 1671
Počet
míst
v jeslích
X
-64,9 -7,6 -26,7 -26,2 -2,4 -8,8 -2,5 +5,7 -3,5 -2,2
Meziroční
pokles
počtu
míst v %
Zdroj: Wichterlová, 2007
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Jak je z následující tabulky patrné, nejrazantnější rušení jeslí nastalo v roce 1992 a
1998.
Do roku 2002 byly jesle vedeny v evidenci jako tzv. „zvláštní zdravotnické zařízení“.
V současnosti se v České republice nachází pouze 40 jeslí a 313 mateřských center.
Mateřská centra provozují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se účastní jejich
samosprávy a realizují programy pro ostatní matky a jejich děti. Jsou zřizovány na
základě rodinné svépomoci, umožňují setkávání ve společenství lidí všech generací.
Mateřské školy výchovu dětí do tří let nenabízejí, jelikož mají vysoký převis poptávky
nad kapacitou. Zákon č. 561/2004 stanovuje, že mateřské školy přijímají děti zpravidla
od třetího roku. V mateřské škole se tedy může výjimečně dítě mladší tří let objevit.
S tím ale většina pedagogických pracovníků nesouhlasí, jelikož pro to nejsou vytvořeny
patřičné podmínky.

Shrnutí
Počátek výchovy dětí raného věku probíhal velmi slibně. Největší překážky nastaly
v období 60. let, kdy se začala navyšovat kapacita dětí v jeslích. Prostředí bylo
„sterilní“, práce s dětmi příliš zkostnatělá, nepočítalo se s rodičovskou spoluprací při
výchově a vzdělávání dětí. Vznikala zařízení týdenních jeslí, kde děti trpěly
deprivacemi z odloučení od rodiny. Domnívám se, že neustálé odmítání institucionální
péče pro děti do tří let, které přetrvává do dnešní doby, vychází právě z těchto
zkušeností a prožitků dětí.
Nahlížíme-li na zařízení pro děti raného věku jako na místo, kam odkládáme dítě,
nepochopíme pravý význam současné výchovy a vzdělávání. Institucionální výchova
dětí raného věku se mění. Velkou inspirací by pro česká zařízení mohly být zkušenosti
ze zahraničí.
Optimální zařízení pro děti raného věku respektují vývojové a individuální předpoklady
dětí, jsou provozována za určitých podmínek, spolupracují s rodiči, umožňují kontakty
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s vrstevníky, zajišťují kvalitu svých pracovníků a jsou vhodným doplňkem rodinné
péče.
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1.2 Současnost prorodinné politiky v České republice
Členské země Evropské unie se na summitu v Lisabonu a v Barceloně dohodly na
rozvoji rodinné politiky, který se týká zvýšení zaměstnanosti žen, dalšího zkvalitnění
péče o děti předškolního věku. Chtějí zajistit rovnost šancí a dostupnost vzdělání
nejmladších dětí. Záměrem prorodinné politiky je umožnit rodičům pracovat na
částečné úvazky, flexibilní pracovní dobu a zlepšit podmínky jejich uvolnění. Dále by
také mělo dojít ke zkvalitňování zařízení sociální péče týkající se finanční dostupnosti a
zvýšení úrovně pedagogického personálu. Cílem rodinné politiky státu je vznik zařízení
pro děti do tří let věku, např. denní péče, paní na hlídání, firemní mateřské školy,
společné zařízení mateřských škol a jeslí (Usnesení vlády ČR č. 387, 2013,
www.psp.cz).
Aktuální prorodinná politika
I když se Česká republika rozhodla do roku 2010 umístit 33% dětí do tří let věku
do zařízení péče o děti, nedosáhla ani 1%. Nebyl zde proveden žádný významný
výzkum, který by zjistil, zda jsou děti navštěvující jesle více frustrovány a špatně se
vyvíjí (Wichterlová, 2007, s. 10).
V roce 2008 byla schválena tzv. flexibilní rodičovská dovolená, jejíž předností je
možnost výběru délky trvání a výše rodičovského příspěvku s variantou měnit tyto
podmínky jednou za čtvrt roku a určením stropu na vyplacení rodičovského příspěvku
ve výši 220 000 Kč. Dalším kladem je, že provedení jeho výpočtu zohledňuje příjmy
obou rodičů. Pokud má otec vyšší plat, je rodině poskytnuta možnost dosáhnout na
vyšší rodičovský příspěvek a ženy se rychleji vrací na trh práce. Jestliže je jeden
z rodičů nezaměstnaný nebo studující, může využívat rodičovské dovolené a čerpat
příspěvek na základě platu partnera či partnerky. V současné době existuje také možnost
umístit dítě od dvou let do zařízení péče o děti na dobu, která nesmí přesáhnout 46
hodin měsíčně, bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Otcovská dovolená jako
taková se u nás nevyskytuje. Po roce 2001 došlo sice k reformě rodičovské dovolené a
otcové ji mohou využívat, dělá to ale pouze 1% mužů (Kaczynská, 2012,
www.aa.ecn.cz).
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Současnost institucionálních zařízení
Do 1. 4. 2012 vycházely jesle z kompetencí Ministerstva zdravotnictví ČR, byly
součástí center sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení obcí, měst a městských
částí. Z důvodu změny zákona o zdravotních službách byly vyjmuty ze zdravotnických
zařízení a nadále mají existovat pouze jako vázané živnosti. Argumentem pro vyřazení
jeslí ze sítě zdravotnických zařízení bylo to, že jesle všestranně rozvíjí zdravé děti a o ty
nemusí být pečováno ve zdravotnickém zařízení (Kaczynská, 2012, www.aa.ecn.cz).
Plány do budoucna
Logickým krokem by bylo přemístit jesle pod resort Ministerstva školství, kde by byl
společně s mateřskou školou vytvořen jednotný systém, který by usnadňoval
systematickou práci koncepce péče o nejmenší. Jesle může také přijmout do svého
resortu Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vypracovalo záměr zákona o dětské
skupině, kde by se jesle zcela samozřejmě mohly stát velkou dětskou skupinou (Gender
Studies, 2012, www.aa.ecn.cz). Tento zákon má platit od ledna 2014 a zřizovat je
mohou firmy, kraje, obce i neziskové organizace. Náklady na zřizování si budou moci
odečítat z daní stejně jako rodiče. Organizace, které chtějí provozovat dětskou skupinu,
mohou využít také výzvu z operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost (MF
Dnes, 2013, www.mpsv.cz).
Péče o děti v raném věku je finančně velmi nákladná. Zkvalitnění těchto služeb může
být přínosem pro lepší ekonomickou situaci rodin, rychlejší návrat žen a mužů na trh
práce. Okolo 80 - 85% finančních prostředků se získává na provoz jeslí z rozpočtu obce
a 15- 20% přispívají rodiče v závislosti na velikosti jeslí, na místě a na zřizovateli.
V obecních jeslích se platí 2000 Kč za měsíc a v soukromých zařízeních až okolo
15 000 Kč měsíčně. Bylo by dobré vytvořit lepší systém financování těchto zařízení,
rozložit ho úměrně mezi stát, obce a rodiče (Gender Studies, 2012, www.aa.ecn.cz).
Finanční náročnost na zřízení a provoz mateřských škol by mohl stát nebo kraje v rámci
prorodinné politiky zmírňovat daňovými odpisy a úlevami. Znamenalo by to ale změnu
v daňovém zákonodárství a v předpisech. Další možností je odměňování firem, které
nabízejí nejlepší podmínky pro své zaměstnance. K finanční podpoře by bylo možné
využít strukturální fondy Evropské unie (Modelový program podpory slaďování
profesního a rodinného života, 2006, www.aperio.cz).
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Shrnutí
Kladem prorodinné politiky v České republice je změna mateřské dovolené. Pokud se
však matka rozhodne po dvou letech vrátit do práce a chce umístit dítě do zařízení,
nemá na výběr mnoho možností péče o děti. Státních jeslí je v České republice málo,
fungují jen ve větších městech a služby soukromých jeslí jsou finančně náročné.
Optimálním řešením by byly částečné úvazky v pracovním poměru, flexibilní pracovní
doba, finanční příspěvky na péči o děti do tří let a větší možnosti kvalitní institucionální
péče pro děti do tří let.
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1.3 Základní legislativa České republiky v rámci institucionální péče
o děti do tří let
Od 1. 4. 2012 v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, byly jesle vyjmuty ze sítě zdravotnických zařízení
provozovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky (Věcný záměr zákona o
dětské skupině, www.mpsv.cz)
Tímto krokem se situace provozování zařízení pro děti do tří let velmi zkomplikovala, i
když se takový vývoj dal předpokládat. Do dnešní doby v podstatě neexistují konkrétní
právní předpisy pro zřizování institucí dětí raného věku. Shromáždila jsem v této
kapitole různé zákonné možnosti pro provozování služeb péče o děti a popisuji, za
jakých legislativních podmínek a požadavků lze tyto formy poskytovat. V závěru
kapitoly objasňuji předložený záměr ministerstva práce a sociálních věcí - Dětskou
skupinu a charakterizuji její klady a zápory.
Formy zařízení pro děti do tří let z hlediska právních předpisů
V současné době lze v České republice provozovat mateřskou školu podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání nebo jako živnost péče o děti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání. Mateřské školy přijímají děti zpravidla od tří let. Provozování služby o děti
musí splňovat obecně platné předpisy z oblasti hygieny, stravování, požární a stavební
oblasti. Zřizovatel se o správnosti předpisů radí s místním stavebním úřadem, osobami
odborně způsobilými v požární ochraně a orgánem ochrany veřejného zdraví
(Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života, 2006,
www.aperio.cz).
Obecní jesle
V souvislosti se zrušením okresních úřadů jsou jesle provozovány pouze obcemi. Podle
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, mohou
obce zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, kterými jsou
právě jesle. Obce financují jesle ze svých rozpočtů, přičemž nedostávají na jejich
provozování žádné příspěvky ani od státu ani z veřejného zdravotního pojištění. Obec
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také rozhoduje o výši měsíčního příspěvku na jesle od rodičů (Modelový program
podpory slaďování profesního a rodinného života, 2006, www.aperio.cz).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, uvádí, že se do jeslí přijímají pouze
děti, které se podrobily pravidelnému očkování. Jejich zákonní zástupci to doloží kopií
očkovacího průkazu nebo předloží doklad o kontraindikaci očkování dítěte (Zákon č.
258/2000 Sb., www.psp.cz).
Soukromá zařízení
Soukromá zařízení mohou být zřizována jako vázaná živnost s názvem - „Péče o dítě do
tří let věku v denním režimu“ dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Obsahová náplň živnosti je podobná činnosti v jeslích. Žadatel o toto podnikání musí
splnit určité předpoklady pro zajištění kvalitní péče.
Jedná se o:
odbornou způsobilost živnostníka a osob, které pro práci s dětmi zajišťuje.


Pro získání živnostenského oprávnění je nutná odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní
asistentky, záchranáře, sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách (Živnostenský zákon, www.podnikatel.cz). V souladu s nařízením
vlády se dosažené vzdělání prokazuje doložením dokladu a diplomem o
absolvování studijních oborů (Modelový program podpory slaďování profesního
a rodinného života, 2006, www.aperio.cz).



povinnost plnit požadavky vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory, která stanovuje nároky na vnitřní prostory a
uspořádání školky, vybavení nábytkem, osvětlení, větrání, zásobování vodou,
provozní podmínky, úklid, výměnu lůžkovin, požadavky na hygienická zařízení
a šatny či požadavky na velikost školní jídelny (Živnostenský zákon,
www.podnikatel.cz).

Soukromá zařízení jsou financována ze soukromých finančních zdrojů. Výše nákladů je
plně hrazena rodiči a pohybuje se okolo 10 000 korun měsíčně. Výše příspěvku se liší
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dle nabídky zařízení a také dle doby, po kterou dítě v zařízení pobývá (Modelový
program podpory slaďování profesního a rodinného života, 2006, www.aperio.cz).
Soukromé firemní mateřské školy
Mateřské školy, které provozují firmy pro děti svých zaměstnanců, se nacházejí v sídle
podniku nebo v blízkém okolí. Jejich předností je snadná dostupnost a sladění služeb
mateřské školy s konkrétními pracovními podmínkami zaměstnavatele. Soukromé
firemní školky, které nejsou zapsány ve školském rejstříku, jsou povinny respektovat
obecně platné právní předpisy, jako je občanský zákoník, živnostenský zákon, správní
řád a obecně platné hygienické předpisy. Nevztahuje se na ně školský zákon č. 561/2004
Sb. ani zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Je možné je provozovat
jako s. r. o., nebo obecně prospěšnou společnost, případně jako součást podniku.
Soukromé firemní mateřské školy, které jsou zapsané ve školském rejstříku, podléhají
školskému zákonu a dalším legislativním předpisům týkající se mateřské školy
(Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života, 2006,
www.aperio.cz).
Společná zařízení jeslí a mateřské školy
Společná zařízení jeslí a mateřské školy pro děti od 0 do 6 let jsou výhodnější v tom, že
zde navazují mateřské školy na jesle, děti jsou ve známém prostředí, mohou se vídat se
sourozenci, rodiče nemusí odvádět děti do různých zařízení a znají lépe personál.
V ČR tato státní zařízení nejsou, existují u nás pouze jako soukromé instituce. Pokud by
bylo zařízení jeslí a mateřské školy zapsáno ve školském rejstříku, dotace mohou být
udělovány pouze zařízení „školkovému“. Společná existence takových zařízení je velmi
složitá, musela by být vedena jako dvě samostatná zařízení pod jedním zřizovatelem
(Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života, 2006,
www.aperio.cz).
Nová právní úprava dětské skupiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ostatními ministerstvy připravilo
novou právní úpravu, která stanoví konkrétní podmínky pro dětskou skupinu. Záměrem
tohoto opatrování je kvalitní péče a dostupnost pro zřizování. „Služba hlídání a péče o
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dítě v dětské skupině se zakládá na pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do
zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim
předpisů o školách a školských zařízení. Dítěti se nabízí výchovná péče zaměřená na
rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků dle jeho individuálních
předpokladů, nezajišťuje vzdělání dítěte (Věcný záměr zákona o dětské skupině, MPSV,
2013)“.
Kladem dětské skupiny je místní a cenová dostupnost a také možnost neztratit kontakt
se zaměstnáním. Návrh zákona o dětské skupině počítá také se zavedením daňové
uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti
svých zaměstnanců a podpory rodičů v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani
z příjmů.
Službu mohou poskytovat fyzické osoby, právnické osoby (obce, kraje, občanská
sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti) a organizační složky
státu.
Rodiče budou hradit příspěvek, který poskytovatel stanoví, ovšem ne za účelem zisku.
Dětská skupina bude hrazena ve výši zřizovacích a provozních nákladů (Věcný záměr
zákona o dětské skupině, MPSV, 2013)“.
Na dětskou skupinu se nevztahují vymezení školského zákona, zákona o péči o zdraví
lidu ani zákona o živnostenském podnikání. Přesto navrhovaný zákon pokládají některé
firmy za zbytečně přísný ve stavebně technických a hygienických požadavcích
zaměstnanost (MF Dnes, 2013, www.mpsv.cz).
Zřizovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu, vytvořit vnitřní
řád provozu dětské skupiny, vypracovat koncept výchovy a péče, který stanoví základní
požadavky a podmínky na péči a výchovu dětí. S rodičem musí zřizovatel uzavřít
písemnou smlouvu o poskytování služby a evidovat počet dětí v zařízení. Také by měl
dodržet osobní, zdravotní a odbornou způsobilost (vzdělání všeobecné sestry,
zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního
pracovníka, zdravotnického záchranáře, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních
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službách, učitele v mateřské škole, učitele prvního stupně základní školy), počet
pečujících osob ve skupině (viz Tabulka 2) a trestní bezúhonnost pracovníků.
Tabulka 1.2 - Počet vychovatelů na děti v plánovaném záměru dětské skupiny
Počet dětí ve skupině

Počet
vychovatelů/vychovatelek

6

1

7 – 24

2

Platí v případě, že je ze 13 až 24 dětí ve skupině

3

alespoň jedno dítě mladší dvou let.
Zdroj: Věcný záměr zákona o dětské skupině, MPSV, 2013

Hygienické požadavky v záměru zákona o dětské skupině


Byt, obytná nebo pobytová místnost je dostupná, osvětlená a mikroklimatické
podmínky jsou dobré.



Vybavení odpovídá potřebám a požadavkům dětí. Je zde vyhovující hygienické
zařízení, např. odpovídající počet WC, umyvadel, sprcha, přebalovací kout.



Je zajištěn pravidelný denní úklid.



Děti mají možnost pobývat venku na veřejném hřišti či v přírodě.



Skupina je vybavena lékárničkou.



Dítě absolvuje pravidelné očkování, nebo přinese doklad, že se nemůže
očkování podrobit.



Při výskytu nemoci jsou rodiče informováni, vychovatelé předají dítě rodičům
nebo zajistí lékařské ošetření.



V prostoru péče o děti platí zákaz kouření, užívání alkoholu a jiných
návykových látek (Věcný záměr zákona o dětské skupině, MPSV, 2013)“.
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Stravování


Zajišťuje rodič nebo vychovatel.



Pitný režim poskytuje zřizovatel (Věcný záměr zákona o dětské skupině,
MPSV, 2013)“.

Shrnutí
V České republice existuje v současné době cca 40 státních jeslí, které ovšem
nedostávají od státu žádné příspěvky a leží na bedrech obecních rozpočtů. Provoz a
zřizování jeslí je však velmi nákladné, proto na mnoha místech přistoupili ke zrušení
těchto institucí.
K rušení státních jeslí přispělo určitě vyškrtnutí zařízení pro děti do tří let z rezortu
Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí
jesle odmítlo.
K nevýhodám soukromých zařízení, jež jsou zapsaná ve školském rejstříku, patří velká
finanční zátěž. Rodiče s průměrnou mzdou si tyto služby dovolit nemohou. Výhodou je,
že jsou poskytovány v určité kvalitě, nad kterou bdí česká školní inspekce a orgány
hygienické správy. Soukromá zařízení, která nejsou zapsaná ve školském rejstříku,
odpovídají pouze hygienickým kritériím.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo návrh zákona o dětské skupině, jejíž
zřizování přináší výhody hlavně pro zřizovatele a rodiče, ale z výchovně vzdělávacího
hlediska a pro potřeby dětí nepředstavuje žádná velká pozitiva. Dětská skupina nabízí
péči o děti od 6 měsíců do začátku školní docházky. Dle mého názoru dítě potřebuje být
v kojeneckém období2 výhradně s rodinou, jelikož dochází k postupnému vytváření jisté
vazby s matkou a ostatními rodinnými příslušníky. Další nevýhodou pro děti je možné
věkové rozpětí v jedné skupině3, jelikož děti raného věku potřebují jiné materiální a
prostorové uspořádání, metody a formy výchovné péče než děti předškolního věku a
naopak. K závažným nedostatkům počítám i to, že tato forma péče o děti nezajišťuje
vzdělávání. Děti se učí a vzdělávají různými způsoby už od narození. Pokud
2

Kojenecké období se vyznačuje délkou do 1 roku věku dítěte.
Je tím myšleno od kojeneckého věku do předškolního věku.

3
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podporujeme zvídavé experimentování a rozvíjíme kognitivní procesy již v raném věku,
pokládáme základy optimálních schopností a dovedností k učení a k samostatnému
řešení problémů v následujících vzdělávacích stupních. Za obzvláště nutnou považuji
přípravu na školní docházku v posledním ročníku mateřské školy. S kvalitou výchovy a
vzdělávání souvisí také kvalifikace pracovníků v dětské skupině. Jednotlivé profese jsou
buď sociálního, zdravotnického nebo pedagogického charakteru, proto by bylo vhodné
doplnit chybějící část kvalifikace práce s dětmi.
V mateřské škole a jeslích platí poměrně přísná pravidla na vyváženost a kvalitu výživy
dětí. Stravování v dětské skupině zajišťuje vychovatel nebo rodič. Považuji za důležité
konzultovat stravování v dětské skupině s nutričním specialistou, aby se u dětí vytvářely
návyky ke zdravému životnímu stylu.
V návrhu zákona o dětské skupině jsem nenašla průběh kontrolní a evaluační činnosti,
které pokládám za základ kvalitní práce.
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1.4 Výchozí koncepce vzdělávání dětí do tří let
Česká republika nemá v současné době vytvořený aktuální plán pro výchovu a
vzdělávání dětí do tří let. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
nezohledňuje výchovu a vzdělávání dětí raného věku, proto jsem vycházela ze starších
materiálů, podle nichž realizují svůj vzdělávací program také jesle v Jihlavě. Publikace
Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách pečlivě zprostředkovává
pedagogické informace a seznamuje s metodickými postupy pro práci s dětmi v zařízení
do tří let. Byl vydán před rokem 1989, a proto nereaguje na oboustrannou spolupráci
s rodiči, zřizovatelem a společností.
Analýza dokumentu Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách
„ Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách je základní rámcová norma,
která vymezuje obsah výchovně vzdělávací práce s dětmi. Požadavky programu jako
normy jsou formulovány tak, aby umožnily konkretizaci s přihlédnutím k různým
podmínkám předškolního zařízení“ (Program výchovné práce v jeslích a mateřských
školách, 1984, s. 11).
Jesle pečují o zdraví a všestranný rozvoj dětí ve věku od jednoho roku do tří let. Je to
období velmi intenzivního tělesného, psychického a sociálního vývoje. Dítě si vytváří
ve svém okolí první sociální vazby, zažívá důvěrné vztahy s matkou a dalšími
rodinnými příslušníky. Proto se musí velmi citlivě adaptovat na nové prostředí a rodina
mu pomáhá tím, že mu věnuje co nejvíce času stráveného mimo jesle. Instituce pro děti
do tří let fungují jako doplněk rodinné péče. Rodina má stále nezastupitelný úkol
(Bělinová a kol., 1987).
Interpretace cílů vzdělávacího programu
Cílem institucí, které pečují o děti raného věku, je věnovat se každému dítěti po stránce
fyzické, psychické a sociální, rozvíjet jeho základní poznatky, dovednosti, řeč a
myšlení, prohlubovat zájem o hru a podporovat samostatnost ke všem činnostem, které
dítě vyhledává. Dále vychovávají k základním společenským hodnotám, spolupráci
s vrstevníky a rozvíjejí estetické vnímání. Všechny tyto záměry se prohlubují v úzké
spolupráci s rodinou (Bělinová a kol., 1987).
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Konkrétní cíle jsou vyjádřeny v jednotlivých složkách výchovy, jež spolu tvoří jeden
vzájemně propojený a neustále se doplňující celek. Výchova se člení na tělesnou,
rozumovou, mravní, pracovní a estetickou výchovu, které jsou velmi pečlivě metodicky
rozpracovány do aktivit k praktickému využití podle věku dítěte. U všech těchto
činností přihlížíme k individuálnímu rozvoji dítěte. Pokud zvládne základní požadavky
v jednotlivých věkových skupinách, předkládají se mu úkoly vyššího věku (Program
výchovné práce c v jeslích a mateřských školách, 1984).
Prostředky výchovy
Hra je přirozenou základní činností dítěte, která mu přináší radost, uspokojení a pomáhá
všestrannému rozvoji a výchově. Ve hře dítě zpracovává dojmy z okolního světa a
zdokonaluje poznávací procesy, řeč, pohyb, sociální vztahy.
Učení je specifická forma činnosti, ve které dítě rozvíjí psychické procesy a utváří se
chování a vlastnosti dítěte. Učení v jeslích napomáhá zvyšovat fyzickou a psychickou
samostatnost a soběstačnost, formovat mravní a estetické stránky osobnosti. Děti se učí
neúmyslně, napodobováním, pokusy a omyly a činnostmi, které, pokud se mu povedou,
upevňuje. Sestra v jeslích pracuje s dětmi v menších skupinkách a snaží se zapojit
všechny děti do této činnosti, proto vybírá a realizuje aktivity, které vzbuzují u dětí
zájem.
Pracovní činnosti působí na rozvoj dětské osobnosti. Při práci děti poznávají materiál,
nástroje a hlavně získávají základní dovednosti a poznání, morální postoje a vztahy.
Pracovní činnosti splňují přirozenou touhu dětí po samostatnosti a začínají se díky ní
více začleňovat do společnosti. Pracovní prvky se propojují s hrou, postupně se od hry
oddělují a přináší nějaký výsledek a využití.
Uspořádání dne má zdravotní význam, jelikož vytváří a upevňuje hygienické a kulturní
návyky, samostatnost, povahové vlastnosti a smysl pro pořádek. V průběhu dne
rozlišujeme čas jídla, spánku, odpočinku, pobytu venku. U všech fází dne dbáme na
soulad s fyziologickými potřebami dětí v každé věkové skupině.
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Obsah výchovné práce
1. Tělesná výchova
Tělesný pohyb vychází z dětského spontánního a radostného pohybu, který se dále
zdokonaluje a působí na koordinaci a rovnováhu celého těla. U dětí dochází
k přirozenému rozvoji chůze, běhu, lezení, skoku a házení. Pravidelným cvičením se
zlepšuje adaptace a odolnost proti zátěži, tělesná zdatnost a zdravotní prevence
(Knorová a kol., 1988).
Cíle:


Vytvořit systém základních pohybových dovedností.



Získat optimální zdatnost a odolnost organismu.



Vytvořit návyk na pravidelné provádění pohybu.



Rozvíjet pohybovou fantazii a improvizaci.



Podporovat spontánnost a přirozenou hravost v pohybu (Program výchovné
práce v jeslích a mateřských školách, 1984).

2. Rozumová výchova
V oblasti komunikativního rozvoje jde především o porozumění řeči, schopnosti zapojit
se do rozhovoru, sdělit své názory a vyjádřit své pocity. Umožňuje dětem shromažďovat
informace, zvyšovat kapacitu paměti, obohacovat slovní zásobu.
Cíle:


Rozvíjet řeč od porozumění k obohacování slovní zásoby a k správné
výslovnosti.



Využívat zákonitosti gramatiky a syntaxe.



Vytvořit okruh základních poznatků o světě a společnosti.



Vytvářet dostatek podnětů k pozorování prostředí.



Vytvářet bezpečný vzor pro napodobování a experimentování.



Formovat počáteční postoje k okolnímu prostředí (Program výchovné práce
v jeslích a mateřských školách, 1984).
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3. Mravní výchova
Sociální a hodnotové složky osobnosti se rozvíjí u dětí velmi brzy z počátku ve vztahu
s dospělým, později s vrstevníky, kde se začíná více prosazovat. Podmínkou rozvoje
této oblasti je láskyplné prostředí, přiměřenost podnětů a uspokojení jeho základních
potřeb. Důležitý je citlivý a individuální přístup k dítěti (Program výchovné práce
v jeslích a mateřských školách, 1984).
Cíle:


Pěstovat kladné emocionální vztahy.



Zajišťovat cílevědomé a vytrvalé působení na charakterové vlastnosti osobnosti.



Obohacovat a rozvíjet sociální a hodnotové zkušenosti dětí.



Vést k postupnému návyku k samostatnosti.



Zajistit postupnou socializaci a adaptaci dítěte.



Vést k dodržování základních pravidel společenského chování ve styku
s dospělými i ostatními dětmi.



Posilovat prosociální chování (Program výchovné práce v jeslích a mateřských
školách, 1984).

4. Pracovní výchova
Pracovní výchova zahrnuje rozvoj hygienických návyků, sebeobsluhy, manipulace a
zvyšování

dovedností

v

konstruktivních

a

napodobivých

hrách.

Výchova

k samostatnosti se promítá do vědomí dítěte a posiluje jeho pocity nezávislosti na
dospělém a touhu se uplatnit (Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách,
1984). Pracovní činnosti prostupují veškerými činnostmi dítěte, působí na motorické
dovednosti, myšlení, morální aspekty osobnosti a tvořivost. V této oblasti je
podporována vhodná spolupráce s rodiči (Šiklová, 1987).
Cíle:


Rozvíjet samostatnost a tvořivost.



Posilovat jeho zodpovědnost, rozhodování a sebevědomí.



Napomáhat aktivitě k sebeobsluze a hygienickým návykům.



Využívat napodobivých schopností dítěte.
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Plnohodnotně rozvíjet tvořivost a činorodou činnost.



Vytvářet podmínky k soustředěné a samostatné hře, ale také ke kooperativním
hrám a hrám v roli (Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách,
1984).

5. Estetická výchova
Estetické činnosti se zaměřují na rozvoj tvořivých schopností a dovedností. Jedná se o
hudbu, výtvarné činnosti a pozorování přírody. Kreativní tvoření ovlivňuje psychiku
dětí, působí na uvolnění a aktivitu, rozvíjí představivost, fantazii a řeč (Program
výchovné práce v jeslích a mateřských školách, 1984). Ve výtvarných činnostech se
mohou velmi tvořivě projevovat i malé děti. Jsou spojeny s poznávacími schopnostmi a
mají základ ve smyslovém a rozumovém poznání skutečnosti (Vítková, 1987). Hudební
výchova kultivuje a rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti a podporuje schopnost
seberealizace přirozenými prostředky (Kremličková, 1987).
Cíle:


Přispívat k harmonickému vývoji dítěte.



Vytvářet elementární základy jeho estetického vzdělávání.



Rozvíjet sluchovou citlivost a soustředění na zvukové podněty.



Rozvíjet smysl pro rytmus a jeho jednoduché vyjadřování prostřednictvím
hudebních činností.



Probouzet a rozvíjet schopnosti pěvecké reprodukce a spontánních projevů.



Rozvíjet spontánní tvořivost prostřednictvím kreslení, malování, modelování.



Rozvíjet myšlení, vnímání, řeč, motoriku a smysl pro krásu (Program výchovné
práce v jeslích a mateřských školách, 1984).

Podmínky výchovy a vzdělávání dětí raného věku
Základní podmínky pro zajištění kvalitní péče o děti vymezují legislativní normy a dále
také Program pro jesle a mateřské školy, který popisuje a konkrétně stanovuje
materiální, psychohygienické a personální podmínky.
Vnější podmínky
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Zařízení pro děti raného věku disponují přiměřenými prostory a uspořádáním,
které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.



Budova jeslí je izolována od znečištěného ovzduší a nadměrného hluku.



Jesle jsou umístěny v blízkosti bydliště dětí nebo při cestě rodičů do zaměstnání.



Jednotlivé místnosti jsou propojeny tak, aby byl zajištěn neustálý dozor nad
dětmi při minimálním počtu personálu (Studený a kol., 1978).

Vnitřní podmínky


Děti jsou rozděleny do skupin dle své fyzické a duševní vyspělosti. Jedno
oddělení obsahuje denní místnost a příslušenství. Denní místnost je hlavní
prostorem pro děti, kde si hrají a stravují. V dalších přilehlých pokojích se
nachází prostor pro odpočinek, tělocvična a sanitární prostor, kde jsou
průhledová okna, sprcha, dětské klozety, nočníky, přebalovací stůl a
uzavíratelný koš na pleny. K provozní místnosti patří šatna. Místnosti
příslušenství slouží jako přípravna pokrmů, sanitární zařízení pracovnic,
úklidová komora, sklad použitého prádla, schodiště, chodby, vstup a kočárkárna.
Hospodářskou část jeslí tvoří samostatná kuchyň, administrativní oddělení,
prádelna a sušárna, kotelna (Studený a kol., 1978).



Výchovný nábytek je vyšší než jídelní stolky, protože si děti většinou hrají ve
stoje.



Skříňky na hračky jsou pojízdné.



Hračky jsou na dostupných, dobře viditelných místech.



Mezi vybavení jeslí patří ohrádky, skluzavky, schůdky, plošiny pro upevnění
pohybové jistoty, houpačky a nástěnné tabule.



Denní místnost rozdělujeme do tematických koutků, např. obývacího,
konstruktivního, kuchyňského, koutku pro panenku, pro napodobivé hry.



Konstruktivní kout je dostatečně prostorný ke stavění a konstrukcím dětí.



Hrací koutek pro nejmenší děti obsahuje matrace, manipulační hračky, slouží
k prolézání.



Koutek pro napodobivé činnosti zahrnuje kuchyňku, obývací koutek pro
panenky.
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Zahrada


Půda zahrady je hygienicky nezávadná a v okolí se nachází dostatek zeleně.



Důležitá je vhodná úprava terénu a osázení zelení. Na části zahrady se nachází
zpevněná plocha pro tříkolky, koloběžky a odrážedla a také zvlněný terén pro
sáňkování. Důležitým prvkem zahrady je pískoviště.



Instalujeme mlhoviště nebo bazénky pro děti.



Je vybavena nářadím, skluzavkami, schůdky, průlezkami, vahadlovými
houpačkami, žebříky, klády, domečky, můstky, zídkami na kreslení (Bělinová,
1979).

Životospráva


Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, do jídla je nenutíme. Na
dobu jídla mají dostatek prostoru, pohodlí a času.



Děti tráví dostatek času venku, minimálně 2 hodiny, dle stavu povětrnostních
podmínek a kvality ovzduší. Pobyt v přírodě je důležitý pro zvyšování
imunitního systému dítěte. (Bělinová, 1979).



V zařízení je zajišťován pravidelný režim dne, který se týká především jídla,
spánku a pobytu venku, z toho důvodu, že děti se potřebují naučit určitému
rytmu jednotlivých činností, který jim umožňuje orientovat se v čase a prostoru.

Psychosociální podmínky


Sestra respektuje potřeby dětí, reaguje na ně a napomáhá k jejich uspokojování.
Nepřetěžuje dítě a ke všem dětem přistupuje stejně, chválí je a povzbuzuje.



Děti se cítí v prostředí jeslí bezpečně a jistě. Nově příchozí děti mají možnost
adaptace do zařízení, tzn., že navštěvují zařízení s rodiči a vytváří si postupně
důvěrnou vazbu k sestře.

Organizace


Sestra promýšlí organizaci jednotlivých činností, aby nedocházelo ke zbytečným
přestávkám a čas ve skupině probíhal účelně a dynamicky (Program výchovné
práce v jeslích a mateřských školách, 1984). Snaží se citlivě propojovat
jednotlivé složky výchovy a reaguje na aktuální podněty. Určí si hlavní cíl, ke
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kterému směřuje, aby množství podnětů negativním způsobem neovlivnilo
soustředěnost a pozornost dětí. Řízené skupinové činnosti mají trvat u dětí pod 2
roky 5 -10 minut, nad 2 roky 10 - 15 minut (Bělinová, 1979).


Při výchovně vzdělávacím procesu se využívá spontánního učení, které vzniká
na základě smyslové zkušenosti získané při konkrétní činnosti a také řízené
individuální nebo skupinové učení (Kolektiv autorů, 1984).



Děti mají dostatek času pro spontánní hry, mají možnost hru dokončit a zažít
dosažení cíle. Sestra podporuje nápady dětí a pomáhá odstraňovat konflikty
(Bělinová, 1979).

Personální a pedagogické zajištění


V péči o děti je zajištěna profesionální péče. Pečující osoby splňují osobní a
odbornou způsobilost, např. všeobecné sestry, zdravotnického asistenta,
ošetřovatele, porodní asistentky, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních
službách, zdravotnického záchranáře a učitele mateřské školy.



Sestra hezky zpívá, cvičí s dětmi a podněcuje k výtvarnému projevu. Má dobré
teoretické znalosti, praktické dovednosti, přirozený talent pro práci s dětmi,
lásku k nim a porozumění jejich potřebám.

Spolupráce s rodiči
Vztahy s rodiči by měly být taktní, vlídné, ale důrazné a rozhodné.

Shrnutí
Přednost vzdělávacího programu pro jesle vyplývá z konkrétního popisu vytváření
nabídky pro děti. Seznamuje s nápady činností a určuje, pro jakou věkovou skupinu jsou
vhodné. Myslím, že pro práci s dětmi je jednoduchý a přehledný.
V českém programu je kladen důraz na učení k výchovám, které musí sestry ovládat
teoreticky i prakticky.
Program postrádá klíčové kompetence navazující na další vzdělávací stupně a směřující
k cíli výchovy. Chybí v něm větší zaměření na rozvoj sociálních vztahů a
intrapersonální oblasti.
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Mezi základní nedostatky se řadí spolupráce s rodiči, která se zakládá na formování
harmonických, respektujících a důvěrných vztahů. Rodiče by měli informovat sestru
v jeslích o tom, jak se dítě projevuje v domácím prostředí, a naopak by měli získávat
zprávy o vývoji dítěte v institucionálním zařízení a podílet se na vytváření vzdělávací
nabídky.
V Programu výchovné péče není popisována spolupráce se zřizovatelem, prezentace
zařízení navenek, otevřené jednání ve společnosti. Je důležité, aby instituce
prezentovala svoje aktivity na veřejnosti. Díky tomu pomáhá měnit pohled společnosti
na institucionální zařízení dětí raného věku.
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2 Institucionální zařízení pro děti do tří let v Německu
V Německu se po zmapování situace v oblasti úrovně vzdělávání začaly vést diskuze o
nutnosti rovnocenných příležitostí ke vzdělání pro všechny děti od narození. Spolková
vláda se snaží více investovat do institucionálních zařízení pro děti raného věku, aby
byly dostupné pro všechny bez ohledu na rodinné zázemí a státní příslušnost.
V této kapitole se zabývám historií a současností institucionální výchovy v Německu a
sleduji stejné a odlišné znaky s Českou republikou. Zaměřuji se na popis legislativních
norem a zákonů a analyzuji saský vzdělávací plán, neboť na něj navazuji v praktické
části pozorováním konkrétního zařízení v Drážďanech.

2.1 Historie institucionální péče pro děti do tří let v Německu
Historie institucionálních zařízení pro malé děti v Německu je zaznamenána od
poloviny 19. století. Do té doby péči o děti zabezpečovala rodina. S rozvojem průmyslu
a vznikem nových pracovních míst pro ženy byly zřizovány také jesle, které se oddělily
z kojeneckých ústavů (Markowsky, 2009). První zařízení pro děti raného věku založil
v roce 1849 ve Vídni doktor Carl Helm. Hlavním cílem jeslí bylo hlídání dětí po dobu
nepřítomnosti matky (Maywald, 2008).
V průběhu let přibývala další zařízení v Drážďanech, Lipsku, Berlíně, Hamburgu,
Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově a v Nürbergu (Maywald, 2008). Provoz a
financování bylo zajištěno převážně městy, církvemi, obecními spolky a později i
továrnami (Braun, 2007). I v této době byly jesle vnímány jako nutné opatření, které
bránilo matkám odkládat děti do kojeneckých a dětských domovů. O děti zde pečovaly
kojenecké sestry.
Předválečné a meziválečné období
Před první světovou válkou se začala řada lékařů a pracovníků jeslí zajímat o základy
pedagogiky. V této době mělo Německo 234 jeslí a v nich cca 2800 kojenců a 4700
batolat (Maywald, 2008). Pro přijímání dětí do zařízení platila určená pravidla. Matky
musely být nemajetné, bezúhonné, pracovaly, neměly vlastní byt a děti porodily
do manželského svazku (Markowsky, 2009). Cílem zřizovatelů bylo snížit nemocnost,

35

infekčnost a úmrtnost dětí, proto byla zařízení prostorově uspořádána a děti rozděleny
podle věku (Markowsky, 2009).
V období mezi válkami se projevovaly snahy „vrátit“ děti zpátky do rodinného prostředí
(Braun, 2007).
Období rozdělení Německa
Na konci 2. světové války se Německo rozdělilo na čtyři světové zóny, které okupovaly
jednotlivé vítězné armády: americká, britská, francouzská a sovětská. V roce 1949 se
spojily tři západní zóny ve Spolkovou republiku Německo a na sovětském území
vznikla Německá demokratická republika pod vedením Jednotné socialistické strany
Německa (Ježková, Kopp, Janík, 2008). Každá země propagovala odlišný postoj k péči
o děti do tří let.
DDR (Německá demokratická republika) nastínila svoji vizi ve státním vzdělávacím
systému, přičemž péče o děti v jeslích byla určena dětem od jednoho do tří let věku.
Instituce pro děti raného věku nebyly chápány jako nutné řešení, ale jako společenský
pokrok, který podporoval návrat žen do pracovního procesu, a tudíž prosazoval
rovnoprávnost žen na trhu práce. Zřizovatelem státních jeslí bylo Ministerstvo
zdravotnictví. O nařízení, uskutečnění a plnění socialistických výchovných cílů a
zdravotnické péče se staraly vychovatelky, které se vzdělávaly v tříletém oboru na
odborných školách při lékařských fakultách. Výstavba jeslí byla zemí plánována,
regulována a kontrolována (Braun, 2007, s. 23).
Výsledky výzkumu, který byl proveden v 70. letech 20. století prokázal, že děti
navštěvující jesle, jsou ohrožovány infekčními nemocemi, stresem z důvodu
nepřiměřeně dlouhé doby strávené v jeslích, nemají dostatek pozornosti vychovatelek a
méně mluví. Kvůli negativním dopadům jeselské péče se začala rozvíjet pedagogika
raného věku a zavedla se různá opatření, která umožňovala delší adaptaci dítěte a větší
důraz na individuální předpoklady dítěte. V roce 1988 bylo ustanoveno, že do jeslí
mohou být přijímány děti zpravidla od 13. měsíce do ukončení 3. roku (Maywald,
2008).
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V BRD (Spolková republika Německo) měli rodiče možnost sami rozhodnout „jak a
kde“ bude dítě vychováváno. Většinou, dle finančních možností rodiny, o děti pečovaly
jednak starší sourozenci, sousedé, ale i „chůvy“4.
V roce 1970 byl založen „ Institut pro mládež“5 prosazující rozšíření péče o děti do tří
let pomocí tzv. denních matek6. Vznikaly samostatné rodičovské iniciativy, které
zabezpečovaly hlídání dětí a mnoho rodičů těchto služeb začalo plně využívat
(Maywald, 2008). Jejich cílem nebylo pouze umístění dítěte v zařízení, ale také posílení
rodinného, podnětného a citlivého prostředí, které mu umožní procesy učení. V roce
1980 byla zavedena mateřská dovolená a rodiny s malými dětmi získávaly rodičovský
příspěvek (Braun, 2007).
Tabulka 2.1 - Počet jeslí v DDR a BRD
DDR
Rok

Počet jeslí

1950
1985

194
7315

BRD
Počet dětí
v jeslích
5000
340 000

Počet jeslí
170
1028

Počet dětí
v jeslích
7500
28 000

Zdroj: Maywald, 2008, s. 27.

Sjednocení Německa
V roce 1990 došlo ke sjednocení BRD a DDR ve Spolkovou republiku Německo,
kterou tvoří 16 spolkových zemí. Vznikala nová zákonná opatření, která se týkala také
výchovy a vzdělávání. Byl schválen Zákon o péči pro děti a mládež, jenž umožňoval
zřizovat jesle. Navštěvovalo je 36,7% dětí do tří let (Braun, 2007).
Obě země pracovaly na sjednocení tradice a zkušeností s výchovou a vzděláváním dětí
v jeslích i mimo ně. Změny v systému, otevření se světu s sebou přinášely proměny
rodiny a ekonomické společnosti.
Důsledkem této transformace bylo:


zvyšování průměrné délky života;



silný pokles porodnosti;

4

Babysitterin
Jugendinstitut
6
Tagesmutter
5
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snižování počtu členů domácnosti;



zvýšení životní úrovně;



uzavírání manželství, ale zvýšený počet rozvodů a znovu provdání;



zaměstnanost obou rodičů;



změna klimatu;



výchova dětí rodiči je nejistá;



vzrůstající se nároky na učení, kvalifikaci už v dětském věku (Maywald, 2008).

Shrnutí
Historie institucionální výchovy pro děti do tří let v Německu se velmi podobá té české.
Existence zařízení pro děti raného věku začínala v druhé polovině 19. století. Jesle byly
budovány se stejnými úmysly, tzn. zabezpečit dítě, aby se matka mohla vrátit do
zaměstnání. Před 1. světovou válkou se lékaři zabývali pedagogikou a rozvíjeli výchovu
a vzdělávání v jeslích. Po válce došlo k rozdělení země a také k rozdělení způsobů
výchovy dětí do tří let. Česká republika se v této době přibližuje vzdělávacímu systému
Německé demokratické republiky, která prosazovala masivní výstavbu jeslí a návrat žen
na trh práce. Ve Spolkové republice Německo se snažili vrátit dítě do prostředí rodiny,
stejně jako v České republice po roce 1989. Znovusjednocení obou zemí s sebou
přineslo proměnu rodiny, která nastala i v České republice.
V Německu vznikal obor rané pedagogiky, vedly se debaty o kvalitnějším
institucionálním vzdělávání pro děti raného věku, začala promyšlená a postupná
výstavba denních zařízení a rozvíjely se různé formy hlídání dětí chůvami nebo denními
osobami. V České republice se naopak institucionální zařízení ruší. Probíhají diskuze o
zavedení dětské skupiny, která je obdobou německé Kindertagespflege.
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2.2 Současnost výchovy a vzdělávání dětí raného věku v Německu
V současné době se za nejdůležitější instituci považuje rodina, i když se formy jejího
soužití velmi změnily. Rodina má velký vliv na prospěch dítěte ve škole, podporuje ho a
motivuje ke vzdělání. Jelikož ale rodiče tráví stále více času v práci, potřebují být
flexibilní, přizpůsobují se tomu také všechny výchovně-vzdělávací instituce. Ty se
zaměřují na podporování samostatnosti dětí, experimentování a získávání kontaktů
s vrstevníky. Nejdůležitějším aspektem hodnocení kvality jeslí je spokojenost dítěte,
která je také uvedena v mezinárodních standardech a v německém občanském zákoníku.
Dnešní jesle fungují na principu „setkávání se a vytváření prostoru ke hře“, doplňují
rodinnou péči a pomáhají začlenit dítě do společnosti.
Hlavní záměry výchovy a vzdělávání dětí raného věku ve Spolkové republice
Německo
Německo klade velký význam na vzdělání už v raném věku dítěte. Z těchto důvodů
vznikl obor „pedagogika raného věku“, který získává informace o podstatě a významu
učení ovlivňující celý další život člověka. Předškolní zařízení, respektive instituce pro
děti do tří let, přebírají úlohu primární socializace dětí (Markowsky, 2009).
Cíle Spolkové republiky Německo v péči o děti do tří let jsou:


zkvalitnění rané péče pro všechny děti bez rozdílu;



flexibilní funkce zařízení;



přizpůsobit výchovu rodinnému prostředí;



zvyšování kvalifikace vychovatelů a pracovníků v zařízení;



zajistit dostatek míst pro děti od jednoho roku v institucionálních zařízeních
(Gute Kinderbetreuung, www.bmfsfj, 2013).

Ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež 7 ve spolupráci se spolkovými zeměmi
realizuje program „raná šance“, který podporuje rozvoj řeči a integraci dětí s problémy
v této oblasti. Jedná se většinou o přistěhovalce a cizince.

7

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Plány do budoucna
Na základě Barcelonských kritérií, jejichž snahou je stabilní zvýšení zaměstnanosti žen,
se zavázaly všechny členské státy EU zajistit péči pro děti do tří let v rozsahu 33% dětí
raného a 90% předškolního věku. Chtějí tak umožnit matkám rychlý návrat do
zaměstnání.
V roce 2013 plánuje Spolková republika Německo poskytovat 750 000 míst pro děti do
tří let a v rámci systematické prevence pomáhat rodinám v obtížných životních situacích
(Maywald, 2008).
Shrnutí
Německé spolkové země si určily svoje cíle a priority. Investují do rodin a vzdělávání,
jelikož je považují za nejdůležitější základ správného rozvoje hospodářské společnosti.
Stanovili si také cíle výchovy a vzdělávání dětí do tří let, ve kterých prosazují
zkvalitnění vzdělávání dětí do tří let a vytvoření struktury péče o děti raného věku.
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2.3 Základní legislativa Německa
Ve Spolkové republice Německo spadá péče o děti raného věku do rezortu Ministerstva
pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Předškolní zařízení patří do kompetence zákonů
péče o děti a mládež. Konkrétní právní základ na úrovni státu je stanoven v 8. knize
sociálního zákona8 z roku 1990. Legislativní předpisy pro provozování, vedení, realizaci
a financování jeslí jsou regulovány na úrovni spolkových zemí a obcí (Braun, 2007).
Výchovně vzdělávací systém je tedy spravován jednotlivými spolkovými vládami, takže
se podmínky škol a jejich osnovy v různých státech liší. Pod centrální řízení federální
vlády spadá regulace a koordinace profesní přípravy, podporování vědeckých výzkumů,
koordinace školství a utváření společného rámce (Čákiová, 2006, www.rvp.cz).
Právní rámec na státní úrovni
Výchova, vzdělávání a péče o děti a mládež je v Německu upravena „Zákonem péče o
děti a mládež9“, z něhož vychází 8. kniha sociálního zákona. Ta řídí a sjednocuje péči o
mládež.
Popis výstavby a uspořádání nových i stávajících míst obsahuje „Zákon o uspořádání
denní péče10“, který zvyšuje kvalitu poskytování péče pro děti raného věku. Podporuje
vzdělávání vychovatelek a vytváří prostor pro spolupráci.
Odborný a politický vývoj péče o děti a mládež zajišťuje „Zákon pro úpravu dalšího
vývoje péče o děti11“. Zabývá se především zlepšením péče a podmínek v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí.
„Zákon podpory dětí do tří let v zařízení Kindertagespflege a Kindertagesstätte“
Obsahuje nabídky péče o děti, které umožňují rodičům skloubit rodinu a zaměstnání.
Znamená rovnost šancí pro všechny děti od narození. Spolková vláda vyplácí rodičům
rodičovský příspěvek, příspěvek na péči a zřizuje jesle a zařízení pro děti do tří let. Díky
těmto možnostem mají rodiče s dětmi možnost volby a děti získávají šanci se vzdělávat
už od narození (Markowsky, 2009).

8

Socialgesetzbuch VIII
KJHG- Kinder und Jugendhilfegesetz
10
TAG- Tagesbetreuungsausbaugesetz
11
KICK- Kinder und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
9
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V Německu fungují různé formy institucionálních zařízení. Jedná se o tzv.
Kindertagespflege a Kindertagesstätte. Kindertagespflege provozují péči o děti
v prostorech domácností rodiny část dne nebo celodenně prostřednictvím tzv. denních
matek a otců12. Stát umožňuje denním osobám dosáhnout patřičné kvalifikace a od roku
2012 získávají minimální mzdu. Kindertagesstätte jsou zřizovány institucionálně, nabízí
výchovu a vzdělávání dětí ve skupinách. V této formě mohou provozovat jesle,
mateřskou školu a družinu současně. Obě instituce mají povinnost rozvíjet sociální,
emocionální, tělesný, duševní a řečový vývoj dítěte. Vytváří dětem povědomí o
životních hodnotách a pravidlech dle jejich věkových a individuálních předpokladů, a
přihlíží k jejich etnickému původu.
Právní rámec na úrovni spolkových zemí
Každá spolková země má svoje zákony, které specifikují úlohy zařízení. Zákony jsou
doplněny o vyhlášky a směrnice upravující prostor, vybavení, velikost skupiny,
otevírací dobu, počet dětí na jednu vychovatelku a náplň práce vychovatelů.
Zákonné uspořádání není v každé spolkové zemi stejné, ale podobné. Institucionální
zařízení pracují podle svých vzdělávacích plánů13 (Modelový program podpory
slaďování profesního a rodinného života, 2006, www.aperio.cz).
V Sociální knize zákonů je stanoveno, že každý člověk má právo na podporu svého
vývoje, na výchovu k zodpovědnosti a ke schopnosti žít ve společnosti. Stát vytváří
pozitivní životní podmínky pro mladé lidi a rodiny s dětmi. Rodiče a zákonní zástupci
jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. Mohou se rozhodnout, zda o své děti od
jednoho do tří let budou pečovat doma nebo v zařízení. Dostávají měsíčně od státu tzv.
příspěvek na péči14. Zákonní zástupci také rozhodují a podílejí se na podstatných
otázkách výchovy, vzdělávání a péče o jejich děti v institucích pro děti do tří let.
V Německu existují různé způsoby zajišťování péče o děti raného věku podle
zřizovatele. Jedná se o soukromá a veřejná zařízení.

12

Tagesmutter, Tagesvater
Pädagogisches Rahmenkonzept für die Krippen
14
Betreuungsgeld
13
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Zřizovatel zajišťuje kvalitu péče vhodnými podmínkami, ke kterým patří využití
vzdělávacího plánu jako základního dokumentu, nástrojů a metod evaluace. Má
povinnost zajistit odborné síly, které spolupracují se zákonnými zástupci dítěte,
vychovateli, dětmi, ostatními rodinnými příslušníky, institucemi, iniciativami v obci a
školou. Vzdělávací nabídka se orientuje na potřeby dětí a jejich rodičů. Pokud jsou,
např. o prázdninách některé instituce zavřeny, má státní zřizovatel povinnost zajistit
jinou možnost péče o děti. Handicapované děti, pokud to jejich postižení dovolí, mohou
být do zařízení integrovány (Socialgesetzbuch, www.socialgesetzbuch-sgb.de).

Vyhláška zákona o institucionální výchově a vzdělávání dětí v Sasku
Další legislativní předpisy a omezení jsou realizovány na úrovni konkrétních
spolkových zemí. Jelikož další části diplomové práce vychází z pozorování výchovně
vzdělávacího zařízení v Drážďanech, popisuji vyhlášku spolkové země Sasko.
Cílem institucí pro děti raného věku je:


doprovázet, podporovat a doplňovat vzdělávání a výchovu dětí v rodině;



nabízet dětem různorodé zážitky a možnosti získávání zkušeností;



zajišťovat výchovu, vzdělávání a péči o děti dle jejich věkových a vývojových
potřeb.

Povinnosti výchovy a vzdělávání
1. Získání

a podporování

sociálních kompetencí

jako např.

samostatnosti,

zodpovědnosti, schopnosti spolupráce, tolerance a akceptování druhých lidí, jejich
kultury a životních způsobů.
2. Výchova a vzdělávání rozvíjí psychické a fyzické dovednosti, schopnosti, které
vedou k získávání znalostí a návyků.
3. U všech dětí je kladen zřetel na jejich individuální předpoklady a jejich zájmy. Žádné
dítě není znevýhodňováno.
4. Vychovatelé se zajímají o aktuální znalosti z pedagogiky, vývojové psychologie a
vývojové fyziologie, ale také se věnují spolupráci s rodinami a provádí diagnostiku dětí.
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5. Instituce podporují integrování handicapovaných a ohrožených dětí.
6. Otevírací dobu zařízení stanovuje zřizovatel se souhlasem rodičovské rady, obcí a
zařízením.
7. Zákonní zástupci se zúčastňují rodičovských schůzek a schůzek rodičovské rady,
podílejí se na podstatných rozhodnutích a jsou informováni o chodu instituce.
8. Dítě je do zařízení přijato na základě lékařské prohlídky a dokladu o očkování.
10. Personál v institucích pro děti raného věku:


je zajištěn dostatek pedagogů pro vedoucí činnost a pro práci s dětmi;



v jeslích pracuje 1 vychovatelka na 6 dětí;



v mateřské škole 1 učitelka na 15 dětí;



pro zařízení platí vždy 1 vedoucí na 10 zaměstnanců;



péče pro děti předškolního věku je zaručena nejdéle však 9 hodin denně.

11. Na financování provozu institucionálních zařízení se podílí obce, rodiče a stát (to
neplatí u soukromých zřizovatelů). Výši rodičovských příspěvků určuje obec po dohodě
s vedoucím a navíc se rodiče finančně podílejí na stravném. Obce získávají ze spolkové
země roční příspěvek dle počtu dětí a otevírací doby.
12. Zřizovatel umožňuje pracovníkům další vzdělávání v rámci profese a využití
odborného poradenství.
13. Ministerstvo školství kontroluje pedagogický obsah, metody, koncepty a spolupráci
rodičů se zařízením. (Sächsisches Gesetz, 2006, www.sachsen-gesetze.de).

Shrnutí
Německý legislativní systém je zpracovaný na úrovni státu a spolkových zemí.
Konkrétně výchovou a vzděláváním dětí do tří let se zabývá několik zákonů. Definují
úkoly všech forem poskytované péče, jejich financování, vymezují kvalifikaci a další
vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměřují se na skloubení péče o děti a
zaměstnání rodičů. Na úrovni spolkových zemí se stanovují také přesné požadavky na
instituce. Podstatnou výhodou je financování rodiny a výběr možností péče o děti
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raného věku, které vychází z potřeb rodiny. Zákonní zástupci se totiž mohou sami
rozhodnout, jakou formu opatrování zvolí, zda zůstanou s dětmi doma nebo půjdou
pracovat. Vždy získávají příspěvek na péči o děti.
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2.4 Výchozí koncepce vzdělávání dětí do tří let v Německu ve
spolkové zemi Sasko
Saský vzdělávací plán (Der Sächsische Bildungsplan- ein Leitfaden für pedagogische
Fachtkräfte in Krippen, Kindergärten, Horten sowie Kindertagespflege, 2011) navazuje
na legislativní předpisy a nařízení péče o děti a mládež v jeslích, mateřských školách a
družinách. Tento dokument přispívá k přípravě a organizaci každodenní vzdělávací
práce vychovatele/vychovatelky15, nabízí podněty pro výchovu a vzdělávání a vychází
ze znalostí aktuálních výzkumů.
Interpretace cílů vzdělávacího programu
Záměrem saského vzdělávacího plánu je získání sociálních kompetencí, jako je
samostatnost, zodpovědnost, kooperace, tolerance a respekt k odlišnostem. Dále má
rozvíjet fyzické a psychické schopnosti, dovednosti dítěte a schopnosti k učení.
Nabízí pomoc v každodenní praxi pedagogů, kterou přispívá ke zkvalitnění a
profesionalizaci výchovně vzdělávací práce s dětmi. Zaměřuje se také na evaluaci a
sebehodnocení průběhu vzdělávání u dětí, práce pedagoga, jejichž výsledek ovlivňuje
další postupy v celém procesu. Děti se aktivně podílejí na vytváření vzdělávacího
procesu, proto je jejich úsilí dokumentováno a využito pro zpětnou reflexi.
Vzdělávací plán je rozdělen do oblastí a podoblastí a vytváří optimální podmínky pro
učení za pomoci vychovatelky, vrstevníků a rodičů. Proto jsou dílčí cíle orientovány na
jednotlivé skupiny ovlivňující vzdělávací proces.
Obsah výchovně vzdělávacího plánu
1. Tělesné vzdělávání
Tělesné vzdělávání se zaměřuje na péči o tělo, pohyb a zdraví. Hlavním požadavkem
péče o děti je uspokojení základních potřeb, teprve potom jsou schopné získávat nové
zkušenosti a otvírat se dalším možnostem.

15

V Německu se více zohledňují genderové aspekty. Ve své práci využívám klasického označení
genderových rolí, které je v ČR stále typické.
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Péče o tělo
Díky tělesným vjemům, smyslům a pocitům mohou děti zkoumat svět a připravovat se
na kognitivní procesy.
Cíle:


Vytvořit prostor pro zajištění individuálních tělesných potřeb dětí.



Vytvořit optimální prostor ke zvýšení fyzického a psychického zdraví.



Snažit se vytvářet takové přiměřené a podnětné prostředí, kde budou děti
spokojené.



Podporovat zdravý vývoj dětí, uspokojovat základní hygienické potřeby,
zdravou výživu, dostatek spánku.



Rozvíjet a podporovat smyslové vnímání.



Seznamovat děti v oblasti sexuality, s genderovými rolemi dle jejich věkových a
individuálních zvláštností.

Pohyb
Základem pohybu je běh, skok, chytání, přenášení, kutálení, podpora vývoje svalstva,
koordinace pohybu, poznávací procesy nervového systému.
Cíle:


Nabízet každodenní pohybové aktivity.



Rozšiřovat repertoár dětského pohybu.



Vytvořit uvnitř i venku podmínky, které inspirují děti k pohybu.



Hodnotit vývoj pohybových dovedností v průběhu každého dne.



Nechat dětem volnost v pohybu a možnost učit se od ostatních.

Pro rodiče:


Vytvářet možnosti k pohybu i doma.



Poskytovat dostatek času a prostoru k pohybu.
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Zdraví
V denních zařízeních cíleně podporujeme tělesné, psychické a sociální zdraví dítěte.
Dbáme na dostatečné osvětlení, čerstvý vzduch, zdravou výživu, odpovídající prostory,
uspořádání dne, psychosociální podmínky a hygienické podmínky.
Cíle:


Zprostředkovat smysl a význam osobní hygieny v průběhu dne.



Vytvořit základy hygienických návyků a sebeobslužných činností.



Podporovat zdravé návyky k jídlu.



Dbát na vyváženou stravu v zařízení.



Dbát na bezpečnost v každodenních aktivitách dětí.



Snažit se porozumět emocionálním reakcím každého dítěte.

Pro rodiče:


Vytvářet dobré stravovací návyky v domácím prostředí již od narození dítěte.



Informovat zařízení o zdravotních problémech a omezeních dítěte.

2. Sociální vzdělávání
U dětí do tří let je zásadní, vystavět jisté vazby a důvěru k vychovatelkám, dětem a
ostatním dospělým. Důležité je podporovat kontakt dětí s prostředím jeslí, neboť
inspiruje k sociálnímu učení. Děti si nejdříve hrají samy, později vedle sebe, snaží se
rozdělit o věci a začnou si hrát společně. Ve všech těchto vztazích se učí rozvíjet
kooperaci, perspektivu do budoucnosti, toleranci, zodpovědnost, hledají možnosti řešení
konfliktů, a to za předpokladu, že v zařízení panuje důvěra a empatie. K sociálnímu
vzdělávání patří také rozvoj dětské identity, společenských norem, kulturní orientace a
získávání sebevědomí. Vychovatelka hraje nezastupitelnou roli od začátku pobytu dítěte
v jeslích, neboť ho provází a představuje správný vzor.
Cíle:


Zainteresovat všechny pracovníky do vzdělávacího procesu.
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Respektovat všechny nápady a myšlenky pedagogů.



Pozorovat dětskou hru.



Nechat děti spolupodílet se na rozhodování.



Podporovat spolupráci a komunikaci s rodiči.



Vytvářet interakční vzorce chování.



Věnovat se rituálům a tradicím.



Integrovat děti se zvláštními potřebami, zprostředkovat dětem rozmanité
zkušenosti na základě odlišnosti, které vedou k toleranci u dětí.



Zajistit materiály k toleranci menšin a handicapovaných.

Pro rodiče:


Získávat přátelské kontakty i mimo rodinu.



Setkávat se s příbuznými a přáteli.



Vytvářet dětem domácí rituály.

Hodnoty a názory o světě
Výchova k hodnotám směřuje k důvěře, spolehlivosti, respektu a důstojnosti. Soužití ve
společnosti zprostředkovává hodnoty a vede k toleranci k sobě i k ostatním.
Cíle:


Respektovat otázky dítěte, které se týkají vlastní existence světa a života.



Vytvářet podmínky pro rozhovor v úzkém kruhu dětí.



Nabízet aktivity s náboženskou a multikulturní tematikou.

3. Komunikativní vzdělávání
Sociální soužití je založeno na komunikaci, naslouchání, účasti a porozumění.
Komunikace neprobíhá izolovaně, ale rozvíjí se při hře, společnými zážitky a pohybem.
V komunikaci s dětmi do tří let platí tyto zásady:


Správný řečový vzor.



Mluvit v celých větách a nešišlat.
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Nechat děti nazvat a pojmenovat vlastní zkušenosti.



Pokládat dětem otázky.



Naslouchat a nepřerušovat dětské vyprávění.



Neopravovat dětské novotvary.

Dialog
V dialogu s druhými je důležité naslouchat, pozorovat, vzájemně sdílet jeden druhého.
Rozlišujeme různé roviny dialogu: dítě a dospělý, dospělý a dospělý a dialog mezi
dětmi a světem.
Cíle:


Posilovat rozhovory dětí.



Vysvětlovat dětem veškeré činnosti.



Sledovat rozhovory dětí s dospělými.

Nonverbální komunikace
Na začátku raného věku je neverbální komunikace základním nástrojem k interakci a
vnímání. V dialogu prezentuje dítě obsah sdělení gesty, mimikou, hlasovými, slovními a
větnými melodiemi.
Cíle:


Komunikovat s dětmi v každodenních situacích.



Všímat si nonverbálních znaků komunikace.



Zajistit podnětné prostředí pro nonverbální komunikaci (panenky, plyšová
zvířátka).



Učit děti poznávat znaky nálad.



Pozorovat nonverbální dialog mezi dospělým a dítětem.

Pro rodiče:


Informovat o vývoji jejich dítěte.
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Řeč
S vývojem symbolického myšlení si děti umí představit a vybavit předměty, které
bezprostředně neviděly. Řeč souvisí s kulturou, jejími pravidly, normami a tradicemi.
Základním prvkem pro osvojení mateřského jazyka je hra. Dítě rozvíjí řeč především ve
hře v roli, do které vkládá svůj nápad, sdílí určité vzorce chování a komunikace.
Cíle:


Vést rozhovor o zážitcích dětí.



Vytvářet přiměřenou a příjemnou hladinu zvuku.



Vytvářet určitá pravidla skupiny, která děti respektují a učí je řešit konflikty.



Podněcovat děti ke komunikaci.



Podporovat a pomáhat dětem řešit konflikty.

Pro rodiče:


Vést hodnotné rozhovory s dětmi.

Písmo a média
V současné době zažívají už děti raného věku první zkušenosti s písmem a ostatními
médii. Je to samostatná součást všedního dne, života a kultury.
Cíle:


Vytvářet čtenářské koutky v zařízení a prostory pro určitá média.



Umožnit dětem práci s některými médii.



Zjistit, jak jsou pro rodiče důležitá média.



Prezentovat rodičům důležitost čtení.

Pro rodiče:


Vytvářet u dětí pozitivní vztah ke čtení.
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4. Estetické vzdělávání
Děti objevují a zkoumají prostředí všemi smysly. Zpracovávají tyto vjemy a projevují je
navenek, např. uměleckým projevem, hudbou, tancem, divadlem a ručními pracemi.
Cíle:


Podporovat smyslové vnímání.



Podněcovat tvořivé vyjadřování pocitů.



Zjišťovat, jaké události děti fascinují.



Vytvářet prostor pro fantazii a sny.



Sledovat děti, jaké smyslové zážitky se jim líbí a naopak.



Zjišťovat, jaké příběhy rodiče dětem vypráví.

Hudba
Děti reagují na hudbu velmi citlivě. Stimuluje obě části mozku a aktivuje prostor
myšlení. Hudba vzniká na základě smyslové zkušenosti.
Cíle:


Podporovat hudební projevy dětí.



Rozvíjet poslech, vnímání a reakci na hudbu.

Tanec a divadlo
Děti projevují velmi silnou potřebu k tanci a divadlu. Zažívají šťastný pocit
z opakujícího se rytmu, jsou ve spojení se sebou samým a se světem. Zkušenosti se
světem získávají také v imaginární hře a hře v roli, kdy se rozvíjí jejich kreativita,
sociální, emocionální, kognitivní a tělesná oblast a jejich identita.
Cíle:


Nabízet dětem možnosti proměňovat tělesný pohyb v tanec.



Rozvíjet u dětí náklonost k divadlu, malířství, hudbě a kultuře vůbec.



Zajišťovat dostatek a přístup k materiálům.



Nabízet dětem možnosti divadelních, tanečních a hudebních představení.
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Výtvarná výchova
Děti potřebují vytvářet, experimentovat a rozvíjet svoji fantazii. Osvojují si použití
různých materiálů, učí se malovat, kreslit, stříhat, lepit atd. Základním znakem účasti
dětí v nabízených činnostech jsou jejich fotografie, kterými zdobíme interiér zařízení.
Cíle:


Vyzdobit prostor zařízení dětskými pracemi.



Rozvíjet spontánnost, fantazii a tvořivost výtvarným ztvárněním.



Podporovat experimentování s materiály.



Navštěvovat památky a umělecká muzea a galerie.



Zpracovávat zážitky nejrůznějšími metodami a způsoby.



Rozvíjet u dětí jejich kreativní potenciál, nápady.

Pro rodiče:


Kladně reagovat na kreativní dárky od dětí.



Hledat a sbírat nejrůznější materiál ke kreativní dětské činnosti.

5. Enviromentální vzdělání
Každé dítě poznává svět jako vědec - systematicky, koncentrovaně a důsledně. Potřebují
prostor a čas k experimentování a objevování přírody.
Cíle:


Reagovat na otázky dětí.



Podporovat hledání samostatného řešení a odpovědi.



Využívat skupinové práce při hledání odpovědí.



Motivovat k myšlení, řešení problémů.



Přesvědčit děti, že i chyby jsou přínosné pro učení.
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Objevy
Děti jsou zvídavé a získávají vlastní zkušenosti z přírody, kultury a víry. Objevy se
většinou týkají malých věcí, např. hmyz v přírodě, barvy a formy, změny listů.
Zkoumání je základ pro poznání souvislostí, hledání nových cest a řešení.
Cíle:


Podporovat znalosti k objevování přírodních, vědeckých jevů.



Rozvíjet s dětmi hypotézy o světě.



Podněcovat utváření vnitřního a vnějšího prostoru.



Zajistit dostatek pomůcek a materiálu.

Příroda
Z důvodů změněných životních podmínek vyrůstají děti daleko od přírody. Jejím
pozorováním získávají odpovědi na filozofické otázky, rozvíjí smyslové vnímání a hru.
Cíle:


Nechat prostor při vycházkách a výletech pro pozorování přírody.



Podporovat děti při sběru přírodnin.



Poznávat přírodní jevy.

Pro rodiče:


Navštěvovat s dětmi různá místa.



Seznamovat děti se změnami ročních období.

Ekologie
Lidé mohou žít ve shodě s přírodou a pomáhat jí, nebo z ní těžit a zasahovat do
přírodního koloběhu. Ekologické chování zažívají děti i v rodině, když rodiče jezdí na
kole, třídí odpad, nakupují předměty z ekologických materiálů.
Cíle:


Seznamovat děti s koloběhem přírody, života.



Aktivně podporovat třídění odpadu, kompostování.

54



Snažit se produkovat méně odpadu.



Instalovat a pozorovat ekosystém.

Pro rodiče:


Zabalit svačinu z domova do ekologického materiálu.

Technika
Vnímání materiálu, barev, zvuků a nářadí při práci otevírá nový smyslový zážitek.
Pomocí hudebních nástrojů získáváme povědomí o akustice. Technické přístroje, stejně
jako nářadí, znají děti z každodenního používání a probouzí jejich neustálý zájem.
Cíle:


Podporovat jemnou motoriku a koordinaci těla.



Vytvářet prostředí k seznamování s technickými předměty.

6. Matematické vzdělávání
Pomocí hry se rozvíjí matematická gramotnost. Matematické vzdělání prolíná všemi
oblastmi. Děti jsou povzbuzovány a mluví o tom, co a jak si myslí. Dospělý u nich
podporuje individuální logické myšlení.
Uspořádání
Pojem uspořádání je základní matematickou dovedností. Úkolem je vždy po ukončení
hry uspořádat a třídit předměty podle určitých pravidel.
Cíle:


Vytvořit systém struktury prostoru a třídění materiálů.



Podporovat děti při uklízení.



Vyměňovat materiály a pomůcky dle zájmu dětí.



Vytvořit nejrůznější příležitosti k uklízení.
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Objevování pravidel a porozumění počtu
Na různých místech děti mohou objevovat a nalézat různé vzorce a uspořádání.
Cíle:


Vytvořit pravidelnou strukturu společného dne.



Dát dětem k dispozici kalendář, hodiny atd.



Podněcovat děti k nalézání vzorců v přírodě.



Umožnit dětem čas ke zkoumání a objevování.

Měření, vážení, srovnávání
Pojem „množství“ děti zažívají v každodenních situacích všedního dne.
Cíle:


Dávat dětem předměty na dosah ruky, aby je mohly vnímat všemi smysly.



Podporovat zájem o měření a vážení.



Nechat děti se podílet na nakupování, na přípravě potravy.

Představy o geometrii
Geometrické a nepravidelné tvary se vyskytují všude kolem nás. Při kreslení a malování
poznávají děti čáry, body, kruhy a pravé úhly. Záleží na tom, z jaké perspektivy věci
vnímají. Při konstrukci, kreslení a fotografování získávají znalosti o prostorových
objektech.
Cíle:


Rozvíjet geometrické zkušenosti.



Vytvářet prostor pro vnímání jiné perspektivy.

7. Základy náboženství a výchova k hodnotám
Oblast základy náboženství a výchova k hodnotám zahrnuje všechny rozměry života,
proto patří k nedílné součásti vzdělávání.
Cíle:


Respektovat osobní rozhodnutí.
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Seznamovat s historií a vlastní náboženskou tradicí v evropských a jiných
kulturách.



Respektovat a tolerovat jiná náboženství a kultury.

Rozbor kurikulárního dokumentu
Základem kvalitního vzdělávacího dokumentu je spolupráce zřizovatele, pedagogických
pracovníků, rodičů a dětí při jeho společném vytváření.
Podmínky výchovy a vzdělávání raného věku
Vnější


Prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí je bezpečné, vyhovuje skupinovým a
individuálním potřebám dětí.



Zařízení poskytuje dostatek přiměřeného prostoru a materiálů pro rozvíjení
schopností a dovedností.



Děti mají přístup do všech prostor zařízení.

Vnitřní


Sanitární prostory jsou určeny k uspokojování hygienických potřeb, ale také
podporují učení.



Dětský nábytek a vybavení prostředí odpovídá antropometrickým požadavkům,
je zdravotně nezávadný a z příjemných materiálů.



Děti se podílejí na výzdobě zařízení svými výtvory, fotografiemi z činností atd.

Zahrada


Zahrada umožňuje rozvíjet kreativitu dětí, učení a tělesný rozvoj. Je rozdělena
na části, které tvoří bylinky, pěšiny, jeskyně, zákoutí, šikmé roviny, prostory
k lezení, zatravněnou část, ale také cesty pro ježdění na odrážedlech. Je
vybavená dostatkem zeleně, kterou děti využívají k hrám, schovávání,
objevování.



Děti navštěvují parky a hřiště v okolí zařízení, protože rozšiřují jejich prostor a
poznávají tím blízké okolí.
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Psychosociální podmínky


Děti jsou oblečeny dle klimatických podmínek, cítí se pohodlně, mohou se
ušpinit.



Vychovatelé působí klidně a vytváří prostředí beze stresu a spěchu, dbají na
bezpečnost

každodenních

aktivit.

Vychovatelka

se

snaží

porozumět

emocionálním reakcím každého dítěte a navodit s ním důvěrný vztah.


Děti do tří let jsou organizovány do menších skupin a mají stálé vychovatelky.



Vychovatelka děti ve skupině pozoruje a záznamy z pozorování dokumentuje.
Tyto zápisy slouží jako reflexe práce, k dalšímu plánování, ale také k založení
do portfolia a k diagnostice dětí.



Vychovatelka učí děti poznat vlastní hranice a citlivost pro riskantní situace.
Chodí s dětmi na vycházky, kde je učí reagovat na nejrůznější situace.

Životospráva


U jídla je klidná atmosféra.



Děti při jídle aktivně spolupracují, získávají smyslové zkušenosti (vůně, mohou
zkoumat hmatem). Děti si samy mohou rozhodnout, kde, jak dlouho, kolik a co
budou jíst.



Vychovatelka vede děti k samostatnosti a podporuje sociální kontakty a
komunikaci.

Odpočinek


Vychovatelka respektuje individuální potřebu poledního spánku nebo alespoň
krátkého odpočinku v průběhu dne.



V zařízení je nastaven řád a rytmus, jsou vymezeny prostorové podmínky
k odpočinku, např. klidný koutek pro jedno nebo více dětí, decentní světlo,
houpací síť, houpací židle, matrace.

Pedagogické zajištění


Zřizovatel zajišťuje další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogického
personálu.
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Zřizovatel je zodpovědný za pedagogickou kvalitu zařízení, standart a rámcové
podmínky.



Zřizovatel integruje děti s postižením a podporuje řečový rozvoj u dětí srbské
národnosti.



Vedoucí zařízení disponuje znalostmi rané pedagogiky a také v oblastech
rodinného a rodičovského poradenství, sociálního managementu a personálního
vedení. Spolupracuje s externími pracovníky, např. fyzioterapeuty, logopedy,
psychology, ergoterapeuty a jinými odborníky. Zpracovává hodnotící analýzy,
reaguje na přání a očekávání rodičů a v rámci možností je zohledňuje v koncepci
zařízení. Vedoucí zařízení umožňuje rovnoprávný dialog mezi vychovateli,
zřizovatelem a městem.



Pedagogičtí pracovníci mají ukončené sociálně-pedagogické vzdělání na
středních odborných školách v oboru vychovatelka, dětská pečovatelka,
sociálně-pedagogický

asistent

a

sociální

pedagog

a

jsou

vzděláni

v oblastech vývojové psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství a první pomoci.

Spolupráce s rodiči


Vychovatelka respektuje rodiče jako experty na výchovu a vzdělání jejich dětí.
Nabízí jim pravidelné (1x ½ roku) rozhovory, kde si vyměňují zkušenosti a řeší
další situace a výchovu dětí společně.



Zařízení vytváří prostor pro setkávání generací, komunikaci rodiny a
sousedských vztahů.



Vychovatelka zajišťuje adaptaci dítěte na zařízení ve spolupráci s rodiči. TS
začíná přípravou rodiny na nadcházející události a končí postupným navyknutím
dítěte na chod třídy. Děti si mohou z domova přinést známý předmět např.
dudlík, rodinné fotografie, plyšová zvířátka.



Rodiče jsou informování o chodu zařízení, např. vývěskami, rozhovory,
rodičovskými schůzkami.



Rodiče se podílejí na dění v zařízení, účastní se různých programů a spolupodílí
se na plánování projektů zařízení
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Spolupráce zařízení a veřejnosti


Zařízení spolupracují s obcemi a působí na vytváření sociálního prostoru.
Zveřejňují pedagogickou práci, např. fotografické dokumentace na schodišti,
výstavy na chodbě, pravidelné vydávání časopisu.



Kooperují s lékařskou službou, zdravotnickým úřadem a veřejnou zdravotnickou
službou. Realizují poradenství psychologů a logopedů.



Zařízení spolupracují s dalšími osobami a institucemi (Der Sächsische
Bildungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Krippen,
Kindergärten und Horten, sowie Kindertagespflege, 2010, www.gew.de).

Shrnutí
Saský vzdělávací plán respektuje potřeby a zájmy dětí, ze kterých vychází tematické
oblasti a podoblasti. Klade velký důraz na spolupráci a zapojení rodičů v instituci, ale i
v domácím prostředí. Rozvíjí hlavně sociální kompetence a komunikativní vzdělávání,
které jsou významné pro začlenění do společnosti a řešení situací. Zaměřuje se na
samostatné objevování a zkoumání předmětů a jevů, řešení filozofických otázek
v environmentálním, matematickém a náboženském vzdělávání. Podporuje přirozenou
kreativitu v estetických činnostech.
Veškerá výchova a vzdělávání probíhá neustálým utvářením prostředí, které je
multifunkční a nabízí dostatek tradičních a netradičních předmětů k objevování světa.
Vychovatelky pozorují děti při všech jejich činnostech a na základě toho plánují další
aktivity. Zápisy z pozorování slouží k diagnostice dětí, vedení portfolia, reflexi činností.
Saský vzdělávací plán se podrobně věnuje adaptaci dětí při příchodu do zařízení a
vytváří podmínky pro její hladký průběh.
Saský vzdělávací plán podporuje spolupráci rodičů se zařízením, zařazuje rozhovory
s vychovatelkami a počítá s veřejností, které se otevírá. Chce, aby zařízení dětské péče
fungovaly jako centra pro setkávání všech generací.
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3 Pozorování vybraných institucí pro děti do tří let
V této části analyzuji tři konkrétní vzdělávací programy, a to program Dětských jeslí
Jihlava, německého zařízení Entdeckerkiste a česko-německé mateřské školy KIDS
Company Praha. Popisuji jejich vzdělávací podmínky, charakterizuji strukturu
vzdělávání, všímám si podstatných znaků a přibližuji je pomocí fotodokumentace a
plánu třídy.

3.1 Dětské jesle Jihlava
Tabulka 3.1 - Identifikační údaje Dětských jeslí Jihlava
Název školy
Místo poskytovaného vzdělávání
Zřizovatel
Kapacita
Počet tříd
Provoz

Jesle Jihlava
Jihlava, Česká republika
Město Jihlava
40 dětí
4 třídy
6:00 – 16:00

Charakteristika jeslí
Dětské jesle Jihlava jsou zřizovány Magistrátem města Jihlavy. Nachází se v centru
města vedle mateřské školy. Budova jeslí je dvoupatrová, mají k dispozici vlastní
kuchyň, prádelnu a sušárnu.
V blízkosti jeslí lze parkovat. Dostupnost městské hromadné dopravy je také dobrá.
Jesle provozují 4 třídy pro děti od 1 roku do 3 let za úplatu 2000 korun měsíčně.
Podmínkou přijetí je trvalé bydliště dítěte na území města Jihlavy.
Podmínky vzdělávání
Budova
Budova jeslí je dvoupatrová. V přízemí se nachází provozní místnosti, např. kuchyň,
zásobárna jídla, prádelna, sušárna, mandl, kotelna, šatna zaměstnanců.
Ve zvýšeném přízemí je kancelář vedoucí jeslí, dvě třídy a v horním patře tělocvična a
třídy pro starší děti.
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Zařízení jeslí, využití prostoru, vybavení herních koutků, promyšlená volba hraček a
pomůcek má podněcovat u dětí touhu k poznávání a začleňování do světa dospělých.
Na chodbě jsou obrázky a výtvarné práce dětí a také posezení pro rodiče.
Zahrada
Zahrada jeslí je poměrně velká, zahrnuje pískoviště, zatravněnou plochu, herní prvky
jako houpačku, skluzavku, provazový žebřík, přístřešek s kuchyňkou a pokojíčkem
(Příloha 1 B).
Popis třídy
Třída je určena pro starší děti mezi 2. a 3. rokem. Vzhledem k tomu, že současná situace
s počtem míst v mateřských školách v Jihlavě nedostačuje kapacitě, navštěvují tuto třídu
i 3 děti starší tří let. Ve skupině se nachází 10 dětí a vede je zdravotní sestra
s pedagogicko- psychologickou nástavbou.
Z hlavní chodby se vchází do šatny, která je vybavená nízkými lavičkami s úložným
prostorem pro obuv. Šatní skříňky jsou dvoupatrové, do horních pater děti nemají
přístup. V šatně se nachází přebalovací stůl. Je také bohatě vyzdobena výtvory a
výtvarnými pracemi dětí a nástěnkami s informacemi pro rodiče (Příloha 2 B).
Ze šatny se vchází do sanitárních prostor, které jsou vybaveny toaletami, umyvadly a
sprchovým koutem odpovídajícím zdravotním a hygienickým kritériím (Příloha 3 B).
Jak lze vidět na obrázku 3.1 zahrnuje třída velký prostor, který je rozčleněn na
jednotlivé části. Větší část je pokryta kobercem a na zbylém prostoru je položeno lino,
na něm se nachází stůl, kde se děti stravují a vyrábějí. Ve třídě se pamatuje i na
pracovní plochu pro sestru. V zadní části se nachází koutky jako např. kadeřnický,
kuchyňka, koutek pro odpočinek, kočárky, obchod, námětové hry, panenky, auta,
stavebnice jako např. lego, didaktické hry. Celá třída je velmi vybavena hračkami. Na
jedné stěně je magnetická tabule. Ve třídě se nachází také skříň na ukládání výtvarných
a hudebních materiálů a pomůcek sestry (Příloha 4 B).
Hračky, pomůcky, náčiní jsou umístěny ve výšce očí dětí a jsou jim k dispozici.
Celá jedna stěna je prosklená se dveřmi na terasu. Ve třídě jsou další dveře vedoucí do
ložnice, což je malý prostor se stabilními kovovými postýlkami (Příloha 5 B).
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Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické
normy.
Obrázek 3.1 Nákres třídy v Dětských jeslích Jihlava

Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, kuchyň se nachází v zařízení.
Sestra děti do jídla nenutí. Nápoje nebyly v průběhu dne volně k dispozici, děti je
dostávaly pouze u jídla nebo po požádání. Sestra vychází při stanovení nároků na
samostatnost při jídle ze znalosti jednotlivých dětí. Sestra vytváří po dobu stolování
dobrou náladu a pohodu, pomáhá tak posilovat princip aktivního přijímání jídla.
Sestra požadovala po dítěti pomoc při oblékání a svlékání. Při všech úkonech
projevovala klid, rozvahu a o všem s dětmi hovořila (Příloha 6 B).
Osobní hygiena
Děti měly volný přístup do umývárny. Sestra je chválila a motivovala a učila je základní
hygienické návyky.
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Odpočinek
Pro odpočinek a spánek byla v denním režimu vyhrazena doba od 11:30 do 13:30, ale
děti vstávaly dle svých individuálních potřeb.

Tabulka 3.2 - Organizace dne
6:00 - 8:00
Příjem dětí do jeslí volná hra
Ranní cvičení
8:00
Přesnídávka
8:05 - 8:30
Výchovné zaměstnání, individuální práce s dětmi
8:30 - 9:00
9:00 – 10:45 Volná hra, oblékání dětí a pobyt venku, v letním období je delší
Oběd, ukládání dětí k spánku
11:00 – 11:45
Postupné vstávání a oblékání dětí po spaní
13:30
Odpolední svačina
15:30
Volná hra, postupný odchod dětí domů
14:15 – 16:00
Ranní cvičení
Trvá zhruba 10 minut. Cvičení začíná před jídlem a skládá se z rozcvičení, procvičení
jednotlivých svalových skupin na říkadla nebo s náčiním, hudebně pohybových nebo
kolových her.
Volná hra
Dítě si může vybrat hračku. U činností a her musí sestra dodržovat zásady bezpečnosti.
Délka hry se řídí zájmem dětí - čím mladší dítě, tím je doba soustředění kratší.
Výchovné zaměstnání
Zaměstnání vede sestra tak, aby dítě pochopilo smysl a účelnost konstruktivní stavby,
dbá na dostatečné množství tvarů a kostek. Při napodobivých hrách děti pozorují a
napodobují osoby a jejich činnosti, pohyb, zvířata, dění v přírodě. Výrazně se při ní
rozvíjí zručnost a využívá se co nejvíce skutečného materiálu. Délka zaměstnání se řídí
pozorností dětí, čím jsou děti mladší a čím je zaměstnání náročnější, tím se ho účastní
méně dětí.
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Pobyt venku
Součástí pobytu v dětských jeslích je i pobyt venku na zahradě a terase dětských jeslí.
Délka pobytu se řídí počasím a ročním obdobím. Sestra může s dětmi využívat
procházky kolem jeslí s vyhledáváním přírodního materiálu, hry na pískovišti, v lupení,
ve sněhu, s vodou a štětcem- malování na chodník.
Psychosociální podmínky


Děti se cítí v prostředí jeslí spokojeně, jistě a bezpečně. Třídy v jeslích jsou
organizovány do menších skupin.



Sestra naslouchá dítěti, podněcuje řečovou odezvu dítěte, u mladších dětí si
ověřuje, jestli jí rozumí.



Pozorně sleduje, jak děti reagují na jednotlivé pokyny.



Oblečení v jeslích je stejné, prodyšné, aby nedocházelo k zapocení. O oblečení
v jeslích rozhoduje sestra, ne rodiče. Ona reaguje na změny počasí a teplot
během dne.

Personální zajištění


děti pečuje 5 dětských zdravotních sester a zdravotní sestra s pedagogickopsychologickou nástavbou, všichni splňují odbornou kvalifikaci pro práci
v jeslích.



Pracovníci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

Pozorování a dokumentace


Sestry vypracovávají měsíční plán výchovné práce, který obsahuje úkoly
jednotlivých výchovných složek- rozumové, výtvarné, hudební, pracovní,
tělesné, mravní (Příloha 1 A). Denní příprava výchovné práce vychází z úkolů
stanovených v měsíčním plánu, obsahuje ranní cvičení a výchovné zaměstnání.



Jako další dokumentační nástroj slouží Záznam o dítěti a Komplexní hodnocení
dítěte (Příloha 2 A).
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Spolupráce s rodiči


Pokud mají rodiče zájem o jesle, vyplní Žádost o přijetí dítěte do jeslí a
v případě přijetí i Evidenční list dítěte v jeslích, který vyžaduje lékařské
potvrzení a potvrzení od zaměstnavatele.



Denní styk rodičů s jeslemi se uskutečňuje při příjmu a odchodu dítěte. Ráno by
měli rodiče informovat sestru o změnách v chování dítěte doma, odpoledne zase
sestra je. Při těchto příležitostech mohou být prodiskutovány i některé zdravotní
či výchovné problémy. Sestra též informuje rodiče o chystaném převodu dítěte
z jednoho oddělení do druhého a upozorní na eventuální změnu v režimu dne.



Při spolupráci jeslí se zákonnými zástupci slouží též nástěnky. Rodiče jsou touto
formou seznámeni s důležitými údaji a změnami, s jídelníčkem, ale také s tím,
co se děti učí a v čem je potřeba součinnost rodiny.



Na nástěnkách jsou též vystaveny výkresy a výtvory dětí.

Adaptace


Adaptace probíhá 1 - 6 týdnů, ale řada rodičů tuto dobu ke zvykání dětí na jesle
nevyužívá.



Před nástupem dítěte do jeslí seznamuje vedoucí jeslí matku s řádem a
uspořádáním dne na jednotlivých odděleních a dohodne způsob a délku
adaptační doby.

Vzdělávací plán
Vzdělávací plán je rozdělen na výchovy dle Programu výchovné práce v jeslích.
Rozumová výchova
Rozumová výchova v jeslích využívá plánovaných výchovných zaměstnání a u
mladších batolat individuálních chvilek soustředění se na určitý výchovný cíl.
Zachovává hravý charakter, zaměřený na rozvoj smyslového vnímání, pozorovací
schopnosti, pozornost, paměť představivost a schopnost reagovat na situace na obrázku.
Důležitý je pravidelný kontakt s přírodou, poznávání přírodních jevů a obměn počasí a
orientace dítěte v prostředí.
Cíle:
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Rozvíjet poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost.



Přibližovat dětem časové pojmy, přírodu, dopravní prostředky.



Učit manipulaci s věcmi denní potřeby, reprodukovat krátké říkanky, třídit
předměty dle velikosti, barvy a tvaru.



Metody: vyprávění, maňásky a loutky, didaktické hry, praktické činnosti

Výtvarná výchova
Podporuje tvořivost jedince ve všech aspektech. Děti při spontánním výtvarném a
estetickém tvoření zapojují všechny smysly a tím získávají důležité předpoklady do
života. Objevováním a zkoušením nových výtvarných technik se vyvíjí základní
poznávací smysly. Tyto smysly jsou nezbytné pro poznávání a orientaci jak v sociální
oblasti života, tak v oblasti kulturní a profesní.
Cíle:


Rozvíjet spontánní tvořivost a fantazii dětí.



Rozvoj barevného myšlení.



Rozvoj sociálního myšlení



Rozvoj ekologického myšlení.



Posilovat jejich snahu o výtvarné vyjádření.



Rozvoj zkoumavých a hravých schopností.

Pracovní výchova
V pracovní výchově se zaměřujeme na rozvíjení manipulačních dovedností dítěte a
především na rozvíjení jeho samostatnosti v sebeobsluze. Tříleté dítě již dovede vyjádřit
svá přání, začíná být soběstačné při různých hrách, sebeobsluze a dovede dospělému
v jednoduché práci pomáhat. Jeho zručnost se rozvíjí.
Cíle:


Rozvíjet základní zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při
manipulaci s předměty.
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Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku dle věku.



Podporovat napodobivé hry.

Hudební výchova
Hudební výchova v dětských jeslích si klade za cíl příznivě ovlivňovat tělesný a duševní
vývoj dětí. Při zpěvu a pohybu s hudbou rozvíjíme smysl pro rytmus a schopnost
pěvecké reprodukce.
Cíle:


Podporovat u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy.



Rozvíjet sluchovou výchovu pomocí hudebních nástrojů, poslech zpěvu,
hudebně pohybová výchova.

Tělesná výchova
Tělovýchovné zaměstnání je samostatně plánovaná činnost. Pokud jsou vyhovující
podmínky, můžeme cvičit v letním období co nejvíce venku.
Cíl:


Pečovat o bezpečnost a upevňování zdraví.



Rozvíjet kladný vztah dětí k pohybovým činnostem.

Mravní výchova
Cíle:


Zabezpečit citové potřeby v jeslích.



Rozvíjet a upevňovat základní hygienické návyky.



Udržovat čistotu, samostatně používat kapesník, pozdravit a poděkovat, učit
šetrnému zacházení s hračkami.



Podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi.



Vést děti k dokončení započaté činnosti.
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3.2 Shrnutí
Dětské jesle Jihlava stále pracují podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské
školy. V době mé hospitace neměli vytvořen vzdělávací plán, pouze jakýsi nástin práce
s dětmi, ze kterého jsem vycházela.
Prostředí jeslí je příjemné, nachází se zde mnoho hraček, které rozvíjí konstruktivní hry
a hry v roli. Předměty denní potřeby a přírodní materiály, jež podporují kreativitu dětí,
jsem zde neobjevila.
Děti se samy připravují na odpočívání, ale např. jídlo jim je přinášeno až na stůl.
Jak jsem již zmiňovala ve výchovně vzdělávacím programu pro jesle v České republice,
zařízení tolik nespolupracuje s rodiči a neotvírá se veřejnosti.
Vychovatelka je mezi dětmi oblíbená, navozuje příjemnou atmosféru.
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3.3 Kindertagesstätte Entdeckerkiste
Tabulka 3.3 - Identifikační údaje

Název

Kindertagestätte Entdeckerkiste

Místo poskytované
výchovy a
vzdělávání
Zřizovatel

městská oblast Coschütz, Drážďany, Sasko

Kapacita zařízení

Kita Sasko s.r.o. je členskou organizací patřící do asociace
zřizovatelů Independent Living, která směřuje svoje aktivity na
péči o děti a mládež a zajišťuje kvalitní a flexibilní
institucionální služby pro rodiny s dětmi.
106 dětí ve věku od 0-7 let, z toho je 36 míst pro děti z jeslí a 70
pro děti z mateřské školy

Počet tříd
Provoz zařízení

7 tříd, z toho 3 třídy pro děti v jeslích a 4 třídy mateřské školy
od 7:00 do příchodu rodičů16

Obecná charakteristika zařízení
Zařízení pro děti Kindertagestätte Entdeckerkiste je součástí právního subjektu Kita
Sasko s.r.o.
Hlavním cílem zřizovatele je získání zodpovědnosti a samostatnosti dětí do života díky
respektu a přijetí každého člověka a vytváření podnětného prostředí. K tomu je
zapotřebí vzdělaných a citlivých pedagogů, kteří se dítěti věnují jako průvodci, partneři
ke hře a vychovávají ho.
Budova zařízení je nově postavená, svůj provoz zahájila v roce 2009, takže odpovídá
nejnovějším moderním trendům. Má velkou členěnou zahradu, která umožňuje využití
dostatečného prostoru uvnitř i venku k objevování a zkoumání světa. Samotný název
„Entdeckerkiste“ znamená „truhlice objevů“, z čehož vyplývá i hlavní náplň činností a
uspořádání prostoru, které podněcují k samostatnému objevování, pozorování a realizaci

16

Ve vzdělávacím plánu Kindertagesstätte Entdeckerkiste je doslova uvedena otevírací doba od 7:00 do
uzavření. Vychovatelky si zapisují přibližný čas příchodu a odchodu dětí.
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nápadů dětí. Zasklení jedné strany fasády je provedeno tak, aby děti mohly
pozorovat okolí.
Prostory, materiály a podmínky pro děti raného a předškolního věku jsou přizpůsobeny
vývojovým a individuálním předpokladům.
V okolí instituce se nachází rodinné domy, hřiště a v blízkosti univerzita.
K zařízení vede dobré autobusové a tramvajové spojení a k dispozici jsou také
parkovací místa.

Podmínky předškolního vzdělávání
Budova
V přízemí se nachází tělocvična s velkými prosklenými stěnami směrem do chodby a na
zahradu. Je vybavena žebřinami a multifunkčními prvky z molitanu určených ke
cvičení, které umožňují různé obměny (Příloha 7 B).
V horním patře se rozkládá výtvarný ateliér, ložnice, jídelna a třídy, které využívají
starší děti.
V přízemí se nachází kuchyně, kde p. školnice připravuje oběd a odpolední svačinu. Ve
třídách v přízemí se děti ráno scházejí a odpoledne rozcházejí do svých domovů.
Třídy
Zařízení obsahuje 7 tříd, z toho jsou 3 třídy pro děti raného věku. Vybavení respektuje
věkové a individuální zvláštnosti dětí a nábytek zohledňuje hygienické a bezpečnostní
požadavky. Materiály a hračky jsou uložené na dostupném místě.
Zahrada
Zahrada je rozdělena na několik částí. Nachází se zde bylinky, hřiště, pískoviště,
pěšinky na ježdění, herní prvky jakou houpací hnízdo, prolézačky, žebříky. Zahrada je
vybavena přírodními prvky – týpí, klády a také věcmi denní potřeby – pneumatiky,
tyče, obruče. Povrch zahrady je členitý, funguje jako prostor k setkávání všech dětí a
pedagogů ze zařízení (Příloha 8 B).
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Konkrétní třída Kita Endeckerkiste
V přízemí se nachází 3 třídy pro děti do tří let, z nichž jedna třída „Stonožky“ je
umístěna stranou od ostatních. Do dalších dvou tříd se vstupuje z jedné chodby, ve které
jsou šatní skříně pro děti, sedací vaky pro rodiče a informační nástěnky. Z této chodby
se také vchází na zahradu, do přípravny pokrmů, úklidových prostor a také ložnice dětí.
Třída „Berušek“, jak je vidět na obrázku 3.2, se rozčleňuje do určitých zákoutí a na
první pohled vypadá střídmě, není tu tolik nábytku a hraček. Veškeré skříně a regály
jsou uzpůsobené velikosti dětí, aby na cokoli dosáhly a byly více samostatné. Stěna
třídy je zasklená, takže děti pozorují, co se děje venku. Vedle hlavních dveří se nachází
otevřená skříňka, do které se děti mohou schovat (Příloha 9 B). Z její druhé strany je
zrcadlo, knihovnička a koutek pro odpočinek. Uprostřed místnosti se nachází dlouhý
stůl, který děti využívají ke stravování, ale také ke kreativním nabídkám a hře. Na stěně
visí tabule a obrázky dětí. V jedné části místnosti je položen koberec a regál s hračkami,
věcmi denní potřeby, koš s převleky a šátky. V další části třídy mohou děti využít
dopravní koberec, konstruktivní stavebnice a didaktické hračky. Ve třídě se nachází
přírodní materiály a vyrobené hračky sloužící k objevům (Příloha 10 B). Místo značek
pro rozlišení dětí jsou používány fotografie. Ve třídě jsou uložena portfolia dětí a tzv.
„Ichbuch“, knihy s fotografiemi rodiny z domova, které jim pomáhají překlenout
adaptační fázi.
Nachází se zde skříňka s nádobím a hrnečky s pitím a také zde má prostor vychovatelka
(Příloha 11 B).
Sanitární prostory
Sanitární prostory spojují dvě třídy, každá část je oddělena zástěnou. Sociální zařízení
odpovídá hygienickým požadavkům. Jejich součástí je přebalovací pult, malá vana se
sprchou, uzavíratelný koš na použité pleny. Plenky a vlhčené ubrousky zajišťují rodiče
vždy na začátku měsíce (Příloha 12 B).
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Obrázek 3.2 – Nákres třídy Kuřátek

Životospráva
Děti si ráno přináší snídani z domova v podepsaných plastových dózách. Rodiče jídlo
při příchodu do třídy ukládají do proutěného koše. Vychovatelka zajišťuje čaj pro
všechny děti. Dopolední i odpolední svačina probíhá průběžně.
Oběd obstarává stravovací firma Apetito. Jednotlivé potraviny jsou zamraženy a pak
školnicí připraveny k polednímu jídlu. K obědu zajišťuje ještě čerstvé potraviny, pečivo,
ovoce a zeleninu. Odpolední svačina je přichystána v zařízení nebo si ji mohou děti
přinést z domu. Jídelníček sestavují společně školnice, stravovací firma, vychovatelky a
děti.
Děti si samostatně prostírají stůl, nandávají si jídlo, případně s pomocí. Nalévají si čaj.
Po jídle si po sobě uklízí stůl, odnáší zbytky do koše a jdou se umýt (Příloha 13 B).
Po jídle je vždy jedna vychovatelka s nimi v koupelně a druhá pomáhá při úklidu po
stolu a při svlékání před spaním.
Dvakrát týdně mají rodiče službu na obstarání ovoce a zeleniny, kterou přinesou do
zařízení pro celou třídu.
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Odpočinek
Děti mají po obědě čas odpočinku, kdy zpracovávají zážitky a regenerují. Odpočívají
v samostatné ložnici, která je vymalovaná v tlumených pastelových barvách. Nachází se
zde pouze molitanová lehátka s lůžkovinami dětí a proutěný koš s obrázkovými
knihami. Děti si mohou z domova přinést plyšovou hračku, plenku, nebo dudlík, aby se
jim lépe usínalo. Ke spacím rituálům patří předčítání pohádek, zpívání ukolébavky,
poslech relaxační melodie. Děti, které nemají potřebu spánku, si prohlíží knihy, až
vychovatelky uspí děti (hladí je), věnují se jim v herně (Příloha 14 B). Spící děti po
probuzení přichází samy do třídy, kde jsou vychovatelky organizované tak, že jedna děti
pomáhá děti oblékat, další s nimi svačí, třetí pomáhá dětem na toaletě a přebaluje je a
další obléká děti na pobyt na zahradě. Vychovatelky se nevěnují pouze dětem ze své
třídy, ale spolupracují v týmu.

Organizace vzdělávání
Tabulka 3.4 - Organizace vzdělávání
7:00-8:00 Děti se schází společně (jesle i mš) v jedné třídě nebo na zahradě.
Snídaně, volné hry, vzdělávací nabídky, pobyt venku
8:00
Oběd a příprava na odpočinek
11:00
Odpolední odpočinek
12:00-14:00
Svačina, hra ve třídě nebo na zahradě
Průběžně
Vychovatelky zapisují pravidelnou dobu příchodu a odchodu dětí.
Hra
Děti mají dostatek času a prostoru potkávat se ve společné interakci, rozšiřují svoje
sociální prostředí, vytvářejí spolu skupinky podle zájmu a hry. Dopoledne a odpoledne
se scházejí i se staršími dětmi, společně si hrají a zažívají nové věci. Vychovatelka jim
poskytuje dostatek prostoru, který mohou podle svých představ proměňovat.
Projekty
Projekty vychází z pozorování dětí a podněcují chuť dětí k učení a zážitkům.
Vychovatelka navazuje na zájmy dětí, odpovídá na jejich otázky a tím jim rozšiřuje
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obzory. Základem je radost z objevování, učení podle potřeb dítěte a rozvíjení
smyslového vnímání.
Předškolička
Předškolička není jen projekt pro předškoláky, ale pro všechny děti, které se učí
nevědomou činností při řešení každodenních situací nebo záměrných úkolů.
Vychovatelka dětem předkládá činnosti na rozvoj jemné a hrubé motoriky, znalostí,
schopností a dovedností, např. prostírání stolu, uklízení, oblékání, znát své jméno.
Pobyt venku
Děti chodí pravidelně dopoledne i odpoledne na zahradu, kde se potkávají se staršími
dětmi. Prostor zahrady poskytuje podnětné prostředí, které vybízí k objevování,
experimentování a volnému pohybu dětí.
Vzdělávací nabídky
Řízené aktivity jako takové vychovatelka s dětmi v jeslích neprovádí, nabízí spíše
řízené krátké chvilky během dne, např. u stolu před obědem, rituály před spaním atd.
Rozvíjí spontánní aktivity dětí a připravuje činnosti, kterých se děti mohou dobrovolně
zúčastnit.
Cvičení v tělocvičně
Každý týden navštěvují děti tělocvičnu. Vychovatelka jim sestavuje dráhu a stanoviště,
kde rozvíjí pohybové dovednosti, podporuje dětí a chválí je při činnostech, při
překonání sebe, zajišťuje bezpečnost, ale dává dostatek volnosti (Příloha 15 B).

Netradiční aktivity v Kita Endeckerkiste
Matschtag
Každý týden v pátek si děti přinesou nepromokavé oblečení a hrají si s blátem –
Matschtag (Příloha 16 B).
Slavení narozenin

75

Oslava narozenin probíhá slavnostně. Dítě dostane na hlavu papírovou korunu, děti mu
zazpívají a společně si dají dort.

Psychosociální podmínky
Vychovatelka učí děti řešit situace a vyjádřit svoje přání a potřeby. Vymýšlí dětem
aktivity, které vychází z jejich zájmu, rozvíjí sebevědomí, samostatnost a respektuje
individualitu a práva dětí. Poskytuje dětem dostatek času, prostoru a možností, aby
mohly dle svého tempa zkoumat a porozumět světu. Každé dítě se dle svých
individuálních předpokladů podílí na svém vývoji.
Pozorování a dokumentace
Pozorování může být spontánní nebo také cílené, kdy dítě vychovatelka pozoruje podle
jednotlivých bodů. Umožňuje poznat činnosti, dovednosti a vývojové pokroky dětí.
Všechny tyto dovednosti jsou zdokumentovány, výrobky a výtvory se sbírají a děti jsou
při činnostech fotografovány. Všechen tento materiál se vkládá do portfolia. Každé dítě
ho má k dispozici, mohou si v něm listovat, společně na něm pracovat. Při ukončení
docházky dostává každé dítě portfolio domů. Pozorování a dokumentace dětem ukazuje,
že jsou pro vychovatelku důležití, jsou akceptováni, takoví, jací jsou.

Pedagogické zajištění
V zařízení pracují zaměstnanci s nejrůznějšími úkoly a odpovědností a podílí se na
kvalitním chodu každého dne.
Pedagogičtí pracovníci se scházejí na poradu v malém týmu17 a v týmu vedoucích
pracovníků. Vedoucí zařízení se setkává každý týden s vedoucími oddělení jeslí a
mateřské školy a řeší průběh dne, reflexi, plánování a organizaci dalšího vývoje.
Vedoucí oddělení jeslí pak prezentuje informace svému týmu.
Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci – vychovatel s maturitou nebo
diplomovaný pedagog. Zúčastňují se dalšího vzdělávání. Vedoucí zařízení vypisuje plán
služeb na každý měsíc a konzultuje ho s pedagogickými pracovníky.
17

Tým pedagogických pracovníků jeslí.
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Zařízení poskytuje otevřenou spolupráci v jeslích. To znamená, že vychovatelky spolu
kooperují, každá zajišťuje nějakou činnost, např. odpoledne, když se děti probudí, jedna
děti obléká, jedna je u svačiny, jedna přebaluje a další jde s dětmi ven.
Spolupráce s rodiči
Vychovatelky nabízí rodičům dvakrát ročně rozhovory týkající se vývoje dětí. Řeší se
v nich zájmy dětí, vývoj v oblastech sociální, emocionální, motorické, jemné motoriky,
řečového vývoje, kognitivní, rozebírají přání a očekávání rodičů a silné a slabé stránky
dítěte.
Vychovatelky a rodiny úzce spolupracují, poznávají životní situaci a potřeby rodin,
aktivně s nimi komunikují, váží si jich a respektují je.
Vychovatelka zná situaci rodiny, nabízí jí rodinné poradenství, vzdělávací semináře.
Rodiče zase naopak mohou kdykoliv navštívit zařízení, jsou informovány o
pedagogických projektech, aktivitách zařízení a aktuálních termínech. Mezi
vychovatelkou a rodiči probíhá neustálá výměna informací při vyzvedávání a dovádění
dětí do zařízení, rozhovory o vývoji, rodičovské schůzky, které mohou být koncipovány
i jako přednáška. Sepisuje se z ní vždy protokol, takže rodiče, kteří se nezúčastní, jsou
také informováni.
Adaptace
Adaptace v Kita Endeckerkiste začíná přijímacím pohovorem s rodiči a vychází z
berlínského adaptačním modelu. Nejprve navštěvuje dítě s rodiči zařízení na krátkou
dobu a vychovatelka se ho snaží zaujmout. Každý den se doba v zařízení prodlužuje.
Čtvrtý den se zkouší první odloučení dítěte od rodičů, kteří ale zůstanou v blízkosti
budovy a na zavolání vychovatelky se vrátí. Pokud dítě při odloučení od rodičů pláče a
vychovatelka ho nemůže uklidnit, adaptace potrvá delší dobu a s postupným
odloučením se začne později. Dítě je na zařízení zvyklé, když získá důvěrný vztah
k vychovatelce, která ve třídě zastupuje rodiče a doprovází ho k vybudování dalších
vztahů.
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Rodičovská rada
Rodičovská rada je sdružení rodičů, které získává informace o aktuální situaci a
pracovní strategii zařízení, pomáhá plánovat a organizovat svátky, oslavy a rodičovská
setkání. Rodičovská rada naopak získává od rodičů podněty k organizaci a plánování
výchovně vzdělávacího procesu, zpracovává přání a představy o zařízení a ty předkládá
k vyřízení a evaluaci zařízení. Rodičovská rada se schází samostatně a zařízení
poskytuje prostor k setkávání, obsah setkání je protokolován.
Spolupráce s veřejností
Zařízení působí jako centrum vzdělávání, výchovy a péče pro veřejnost. Nabízí
poradenské, vzdělávací nabídky, nejrůznější akce otevřené veřejnosti a spolupracuje
s institucemi.
Řízení
Kvalitní management vychází z legislativních podmínek a směrnic zařízení. Cíle
managementu zařízení jsou: trvalé analýzy kvality, plány opatření ke zlepšení,
vypracování příručky kvality a spokojenost našich rodičů.

Charakteristika vzdělávacího programu
Děti dostávají pozornost a důvěru k sebevědomému objevování světa a ze svých
výzkumných cest získávají cenné zkušenosti. Díky cílenému pozorování a
individuálnímu soužití s každým dítětem, jim nabízí vychovatelky aktivity, do kterých
se aktivně zapojují, získávají zkušenosti, nápady a učí se ze svých chyb.
Důležitá je úloha vychovatele, který doprovází dítě v jeho vývoji a podporuje ho ke
vzdělávání.
Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah je vytvořen dle Saského vzdělávacího plánu, jenž spolu propojuje
jednotlivé oblasti.
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1. Somatické vzdělávání
Týká se těla, pohybu a zdraví. Vychovatelky dětem umožňují volnost pohybu uvnitř i na
zahradě, alespoň 2x týdně za každého počasí a ročního období. Rodiče mají za úkol
vybavit děti oblečením, které je odolné vlivům počasí, např. nepromokavé kalhoty,
holínky, zimní oblečení.
Základním cílem podpory tělesného zdraví je podněcovat zdravý tělesný vývoj pomocí
sportovních aktivit a alespoň 1x týdně by měla vychovatelka využít tělocvičnu.
2. Sociální vzdělávání
Zprostředkování sociálních kompetencí jako je spolupráce, řešení konfliktů, empatie,
tolerance a zodpovědnost mezi dětmi a vychovateli. Děti se učí každodenními
situacemi. Vychovatel je vzorem a zprostředkovává jim vlastní prožití situací.
Vychovatelka působí na sociální vzdělávání také rozhovory v komunitním kruhu.
3. Komunikativní vzdělávání
Komunikace je základem lidského života a bez ní nelze vzdělávat. Vychovatelka
vytváří situace, do kterých se děti verbálně a neverbálně zapojují. Hra je neznámějším
prostředkem rozvoje řeči, protože s hracími partnery musí dítě komunikovat.
Vychovatel jim je nablízku, a pokud vidí, že si nemohou v určité situaci poradit,
zasáhne. V ranním kruhu si vychovatelka s dětmi vypráví a učí se společným základům
komunikace, prohlíží si knihy a předčítají si.
4. Estetické oblasti
Děti objevují svět pomocí smyslů. Pedagogická práce v této oblasti zahrnuje kreativní
zpracování pocitů. V zařízení Endeckerkiste hraje hudba zvláštní roli, neboť je
plánováno do budoucna vytvořit speciální hudební a taneční program pro malé děti.
5. Přírodovědecké vzdělávání
Děti se ptají na otázky týkající se světa, fyzikálních procesů a jejich vlastností.
Vychovatelka podle dětských nápadů pečlivě vymýšlí témata, ve kterých hledají
vysvětlení na tyto otázky, zapojuje materiály každodenní potřeby, jež vedou děti
k experimentování a podporují partnerství mezi dětmi.
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6. Matematické vzdělávání
Matematická oblast je rozvíjena v Kita Endeckerkiste hravě se zapojením tvarů,
množství a uspořádání. Vychovatelka s dětmi odměřuje věcí na pečení, prostírá stůl pro
celou skupinu, vede děti ke hře s vagóny nebo k uklízení. Pro děti jsou obzvláště
zajímavé materiály jako např., kalendář, teploměr, hodiny a kostky.

Shrnutí
Zařízení Kindertagestätte Entdeckerkiste mi zpočátku připadalo velmi chudé, nemají
zde tolik hraček, ale vytváření celého prostoru je dokonale promyšleno, aby rozvíjelo a
podporovalo samostatné učení dětí.
Vybavení je účelné a kvalitní.
Ve výchovné práci s dětmi kladou v Endeckerkiste důraz na samostatnost dětí, takže si
snaží vše připravit samy, např. nalévají si čaj, odnáší zbytky jídla, oblékají se.
Vychovatelka doprovází děti a podporuje je v jejich zkoumání a experimentování světa.
Děti mají k dispozici svoje osobní portfolio. Komunikace s rodiči probíhá na velmi
příjemné a rovnocenné úrovni, jak ze strany vychovatelek, tak rodičů.
Vzdělávací program v Kita Entdeckerkiste rozvíjí hlavně sociální kompetence a
kompetence k pohybu a dále se zaměřuje na široké spektrum oblastí, které zahrnuje.
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3.4 Mateřská škola KIDS Company Praha
Tabulka 3.5 - Identifikační údaje
Název školy

Mateřská škola KIDS Company Praha, s.r.o.

Místo
poskytovaného
vzdělávání

Vinohrady, Praha 10, Česká republika

Zřizovatel

Mateřská škola KIDS Company Praha, s.r.o. zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze a také
v rejstříku škol a školských zařízeních.

Kapacita

40 dětí

Počet tříd

2

Provoz

8:00 – 18:00

Významné okolnosti

Zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání v českém
jazyce doplněnou o bloky německého jazyka.
Mateřskou školu mohou navštěvovat děti i do tří let
věku, jejich počet však nepřesáhne polovinu celkového
počtu dětí.

Charakteristika mateřské školy
Mateřská škola KIDS Company Praha sídlí v rodinné vile se zahradou v klidné části
Vinohrad. Budovu si společnost pronajímá na základě nájemní smlouvy od Ministerstva
zahraničí ČR. Provoz Mateřské školy KIDS Company Praha, s.r.o. je hrazen ze
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školného placeného rodiči a z dotace poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy
v souvislosti se zápisem do rejstříku škol.
Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání pro 2 třídy od 1 do 6 let věku dítěte.
Prostory zařízení prošly v roce 2008 rekonstrukcí pro účely provozu mateřské školy.
V blízkosti se nachází stanice městské hromadné dopravy. Nedaleko je řada parků, např.
Riegerovy sady nebo hřiště u Vinohradské vodárny.
V okolí školky je nedostatek parkovacích míst, v ranních hodinách mohou rodiče
zaparkovat ve dvoře školky.
Podmínky předškolního vzdělávání
Budova
Budova mateřské školy má dvě patra. V suterénu se nachází šatna, výdejna jídla,
sociální zařízení pro děti se sprchou, toaleta pro dospělé a kotelna.
Ve zvýšeném přízemí je třída pro nejmenší děti, přípravná kuchyňka na výdej jídla a
kancelář pro učitelky.
V prvním patře je třída pro děti od 3 let (3 místnosti, sociální zařízení), úklidová komora
s výlevkou, kancelář pro učitelky se sociálním zařízením a prádelna.
Ve druhém patře se nachází třída pro předškolní aktivity a kroužky, sociální zařízení,
kancelář pro učitelky.
Školka nemá vlastní tělocvičnu. Pravidelně jedenkrát týdně dojíždí starší děti do
tělocvičny Sokol na Vinohradech a na kurz plavání.
Zahrada
Zahrada se rozprostírá okolo celé budovy. Je poměrně velká, s členitým terénem a
dostatkem zeleně, což vytváří příjemná zákoutí k přirozeným hrám dětí. Na zahradě se
nachází dvě pískoviště, houpačka, skluzavka, malá lanová dráha.
Venkovní prostor je uspořádán tak, aby rozvíjel samostatné učení vycházející z přírody,
proto není přeplněn herními prvky (Příloha 17B).
Třídy
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Mateřská škola je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky
odpovídajícími počtu dětí i jejich věku. Hračky jsou průběžně obnovovány a
doplňovány, aby podporovaly zájem dětí, a nachází se na dostupném místě.
Prostory chodeb, tříd a šatny jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí a fotografiemi
z projektů.

Třída pro děti do tří let- Kuřátka
Třída pro nejmenší děti se nachází v přízemí mateřské školy. Obsahuje 3 hlavní
místnosti, sanitární prostor a přípravnu jídla, jak je uvedeno na obrázku 3.3.
Hlavními dveřmi se vchází do v Malraumu.18, což je část třídy určená ke kreativnímu
tvoření. Je vybavena regálem s výtvarnými potřebami a děti zde mají prostor na
ukládání svých věcí a náhradního oblečení. V Malraumu děti mohou odpočívat, nachází
se zde koutek s přírodninami, na stěnách jsou fotografie a výtvory dětí (Příloha 18 B).
Dále se nachází herna a prostor ke stravování. Děti mají k dispozici knihovničku,
převlékací koš s oblečením, velké zrcadlo, prostor pro ztišení, kde si mohou relaxovat.
Stravovací část je oddělena regálem na hračky, který obsahuje konstruktivní hry a
stavebnice, vkládací a tahací hračky, gumová zvířátka, auta, dráhu pro vláčky, panenky,
kočárek, kuchyňku s nádobím, ale také věci denní potřeby a technické předměty.
Hračky jsou z kvalitního materiálu, není jich mnoho, ale děti se jimi dokáží zabavit a
zapojují fantazii při přetváření předmětů (Příloha 19 B).
V herně se také nachází servírovací stůl, kde je k dispozici čaj nebo voda.
Z hlavní místnosti se vchází do Turnraumu19, kde děti cvičí, ale i odpočívají. Využívají
zde molitanových stavebnic a matrací ke konstruktivním hrám, ale i k tělesnému
pohybu. Na zemi je koberec a barva stěn je laděná do pastelové fialové. Nachází se tu
skříň k ukládání lůžkovin (Příloha 20 B).
Z herny vedou dveře do do sanitárního prostoru, kde se nachází umyvadla, toalety a
přebalovací stůl (Příloha 21 B). Rodiče nosí do školky svému dítěti pleny a vlhčené
18
19

Malraum je prostor pro kreativní nabídky.
Turnraum je prostor ke cvičení.
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ubrousky, které se ukládají do úložného prostoru pod stolem. Každé dítě vlastní svůj
ručník a věci na čištění zubů, které jsou pravidelně obměňovány.
Obrázek 3.3 – Nákres třídy Kuřátek v českoněmecké mateřské škole KIDS Company
Praha

Životospráva
Mateřská škola poskytuje dětem celodenní stravování, které konzultuje s nutriční
terapeutkou. Dopolední a odpolední svačiny pak podle jídelníčku připravuje p. školnice.
Oběd dodává cateringová firma Sokool, která ho v poledne doveze do mateřské školy
v polystyrenových nádobách. Jídlo je pak servíruje dětem učitelka ve třídě. Děti si samy
prostírají stůl, přináší si hrnek na pití a příbor. Malé děti dostávají bryndák a jí lžící
samy, případně s pomocí sestry. Po obědě si po sobě uklízí, to znamená, že si odnáší
talíř a hrnek na servírovací stůl, zbytky po sobě vyhodí do speciální nádoby.
Čas jídla znamená pro děti každodenní rituál, kdy se setkají u stolu setkání, chytí se za
ruce a popřejí si dobrou chuť říkankou v obou jazycích.
Pitný režim je zajištěn po celý den, děti mají k dispozici vodu a ovocný čaj.
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Učitelky jsou s dětmi po dobu oběda, pak se rozdělují. Jedna zůstává s dětmi u jídla,
druhá obstarává děti v koupelně při čištění zubů a mytí, toaletě a přebalování.
Odpočinek
Třetí učitelka připravuje prostor na odpočívání, povléká matrace, pomáhá dětem při
převlékání do pyžama a uspává je tím, že vypráví pohádku, zpívá a děti přitom hladí.
Pokud někdo nepotřebuje spát, odpočívá do doby, než všechny ostatní děti usnou a pak
odchází do Malraumu, kde se mu učitelka dále věnuje spíše v klidnějších činnostech.
Organizace
Třída nejmenších dětí se jmenuje Kuřátka, s maximálním počtem 13 dětí ve věku od 1
roku do 4 let dle individuálního vývoje dětí.
Ve třídě pracují 3 učitelky, z toho 2 jsou rodilé Češky a 1 Němka. Střídají se ve třídě
podle dohodnutých směn, např. od 8:00 do 16:00, 9:30 do 17:30, 11:00 do 18:00 (v
případě potřeby je nabízen večerní klub do 19:0020)
Tabulka 3.6 – Organizace dne
Třída/ čas
8:00 – 9:30

Kuřátka
Děti od 1 do 4 let
Příchod dětí, volná hra

9:30

Ranní kruh

10:00

Svačina

10:00 – 12:00
12:00 – 12:45

Kreativní činnosti, pobyt venku, projekty,
jazykový blok
Oběd, čištění zubů

12:45 – 13:00

Klidový režim

13:00 – 15:00

Odpočinek

15:00 – 15:30

Odpolední svačina

20

Mateřská škola nabízí rodičům tzv. večerní klub. Pokud rodiče nestíhají vyzvednout dítě ze školky
včas, pohlídá ho učitelka, která má odpolední směnu.
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15:30

Odpolední kroužek

16:00

Volná hra, kreativní nabídky, pobyt venku,
spojení tříd
Večerní klub

18:00 – 20:00

Denní řád ve školce je dostatečně pružný a reaguje na individuální potřeby dětí. Poměr
spontánních aktivit a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají
dostatek prostoru pro spontánní hru a jsou podněcovány k vlastním aktivitám,
experimentování, pracují svým vlastním tempem.
Pobyt venku
Učitelka zabezpečuje dětem dostatečnou délku pobytu venku, ale přizpůsobuje ji
aktuálnímu stavu počasí. Zpravidla chodí s dětmi na zahradu v dopoledních i
odpoledních hodinách. Děti mohou využít houpaček, skluzavky, pískoviště, jezdit na
odrážedlech, ale také překonávat různý terén, skrývat se v zelených zákoutích, lézt po
stromech a využívat ke hře různé materiály. Učitelka zajišťuje bezpečnost dítěte, ale
také mu dává volnost a podporuje jeho samostatnost při objevování světa.
Hra
Učitelka vytváří dětem dostatek prostoru a času k volné hře. Nabízí jim přiměřené
podněty a materiály, přetváří prostor, připravuje situace, inspiruje k nápadům na hru.
Děti díky těmto možnostem rozvíjejí pohybové možnosti, konstruktivní dovednosti,
schopnosti spolupráce a řešení situací.
Řízené činnosti
Každý den se děti schází v ranním kruhu. Zpočátku jenom na pár minut, třeba i s rodiči.
Děti si přinesou židle, rozestaví je do kruhu a svolávají se jednoduchým rituálem
s písničkou. V každém ranním kruhu si povídají o tom, kdo chybí, kdo přišel mezi ně
poprvé, co se přihodilo, kolik dětí je vlastně ve školce a společně se počítají. Dále má
pak učitelka připravenou krátkou písničku, prstové hry, hudební hry s pohybem,
dramatizace atd. Řízené aktivity si tematicky připravuje na základě pozorování dětí při
hře. Zjišťuje, co je zajímá a toto téma potom rozvíjí. V kruhu udržuje s dětmi oční
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kontakt, motivuje děti k činnostem, reaguje na jejich připomínky (Příloha 22 B).
V ranním kruhu jsou přítomny dvě učitelky a střídají se v přípravě řízených aktivit.
Pozorování a dokumentace
Vychovatelky pravidelně zaznamenávají pozorování dětí, které jim slouží k vymýšlení
dalších aktivit, slouží také k hodnocení a diagnostice a k cílené podpoře jejich vývoje.
Pozorování se denně zaznamenává a pak společně vyhodnocuje na poradě
vychovatelek. Tato dokumentace slouží také k přípravě pravidelných konzultací s rodiči
a vytváření portfolia, kde jsou dokumentovány a zachycovány nápady a důležité
mezníky ve vývoji dítěte.
Další formou dokumentace jsou noviny mateřské školy, které obsahují zprávy a
fotografie o práci a projektech v jednotlivých skupinách, články s pedagogickou
tematikou apod. Novinky ze školky, jak se tento projekt nazývá, se vytváří každé dva
měsíce a je ke stažení na webových stránkách mateřské školy.
Projekty
V průběhu školního roku se koná řada projektů, některé pro jednotlivou třídu jiné pro
celou školku. Projekty vznikají na základě zájmu dětí, společně s nimi se také plánují a
připravují. Některé projekty jsou také vybrané pedagogy. Každoročně vymýšlí celá
školka projekt, který je zakončen letní slavností.
Netradiční činnosti a aktivity
Experimentování
Děti se učí fyzikální zákonitosti na základě experimentů. Učitelka podporuje jejich
přirozenou zvídavost a vytváří nabídky k experimentování s přírodními materiály,
věcmi denní potřeby, ale také sama připravuje aktivity, které rozvíjí poznávací procesy
dětí (Příloha 23 - 26 B).
Hry s přírodními materiály a věcmi denní potřeby
Učitelka předkládá dětem přírodní materiály, např. kaštany, fazole, větve. Děti rozvíjí
smyslové vnímání, matematické představy, motoriku svého těla. S věcmi denní potřeby,
např. kartonová krabice, nádobí, počítačová klávesnice, plastové lahve si děti hrají hry
v roli, věci mají zástupný charakter.
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Vodní hrátky, hry s pěnou
Děti poznávají svoje tělo, svoji identitu, zažívají legraci.
Oslavy narozenin dětí
Oslava narozenin je rituálem pro třídu. Každé dítě dostane v ranním kruhu korunu a ve
zlaté truhle malý dárek. Děti mu také zazpívají. Mohou přijít i rodiče a prarodiče.
Oslavenec přinese malé občerstvení pro všechny děti.

Psychosociální podmínky
V zařízení panuje příjemné prostředí plné vzájemné důvěry, respektující potřeby dětí. U
všech dětí je podporována individualita, ke všem se přistupuje rovnocenně a nikdo není
zvýhodňován.

Adaptace
Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace, která probíhá individuálně. Při
první schůzce s rodiči učitelka pohovoří s rodiči o možnosti adaptace, naplánuje s rodiči
její průběh. Vždy se určí jedna učitelka, která je dítěti pořád nablízku.

Personální zajištění
Ředitelka vede pracovní tým, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech
pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické
vzdělávání.
Služby pedagogů jsou pracovními plány organizovány takovým způsobem, aby byla
vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Každých 14 dní se koná porada všech pracovníků školky a týdně se schází porada
vychovatelek jednotlivých tříd, kde se probírají důležité organizační záležitosti a plány
pro výuku.
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Spolupráce s rodiči
Vychovatelky vnímají rodiče jako odborníky na své dítě a snaží se s nimi vytvářet
otevřený a důvěryhodný vztah. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají
diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a
taktně.
Spolupráce s rodiči začíná při první schůzce před přijetím dítěte do školky. Rodiče
přijdou na informativní schůzku, prohlédnou si zařízení, seznámí se s informacemi o
provozu mateřské školy. V další schůzce poskytnou důležité informace o dítěti, sdělí
své představy a přání. Učitelka zapisuje do připraveného dotazníku.
O dění ve školce jsou rodiče informováni z vývěsek, webovými stránkami,
v rozhovorech při příchodu a odchodu dětí ze školy a také pravidelnými konzultacemi,
které se týkají vývoje dítěte a na rodičovských schůzkách.
Spolupráce s veřejností
Školka spolupracuje se subjekty a organizacemi jako je např., Pražský literární dům,
Karlova univerzita, Vysoká škola pedagogická v Kolíně nad Rýnem, Základní škola
Kladská, Goethe Institut Praha atd.
Řízení
Ředitelka provádí pravidelnou kontrolní činnost, vede pedagogické porady a pořádá
rodičovské schůzky. Zaměřuje se také na hodnocení a hospitaci vychovatelek, aby
zajistila dostatečnou kvalitu zařízení.
Vzdělávací plán
Hlavním cílem zařízení je provázet a podporovat děti při hledání a poznávání okolního
světa a napomáhat získání pozitivního sebevědomí. Učitelky přistupují ke každému
dítěti individuálně dle jeho potřeb, vývojových předpokladů a jeho individuálních
procesů učení.
Výchova a vzdělávání vychází z pedagogiky Armina Krenze, která se zakládá na
situačně orientovaném plánování na základě zážitků a zkušeností dětí. Děti pod
vedením učitelek rozšiřují svoje vědomosti, rozvíjejí samostatnost a začleňují se do

89

společnosti. Vychovatelky poskytují dítěti správný vzor chování a postojů, které děti
napodobují a přejímají.
V mateřské škole KIDS Company Praha vnímají jako důležitý aspekt výchovy a
vzdělávání dětí spolehlivý přístup vychovatelky.
Celým předškolním vzděláváním prolínají prvky interkulturní a jazykové výchovy.
Zaměřují se především na výuku německého jazyka v blocích během dopoledního
programu. Učitelky hovoří s dětmi českým jazykem, jazykové asistentky německým,
vždy na základě principu „jedna osoba- jeden jazyk“. Výzkumy prokázaly, že věk dítěte
mezi 18. měsícem a 5. rokem je významný pro osvojování jazyka u dětí. Zařízení KIDS
Company Praha navštěvují děti převážně z bilingvních rodin, kde se již od narození
setkávají s oběma jazyky. Prostředí školky je ale otevřené všem dětem vyrůstajících v
jednojazyčných rodinách.
Mateřská škola se snaží naplňovat tyto cíle:
1. Podpora socializace, prosociálního chování ve skupině, tolerance a ohleduplnosti.
2. Rozvíjení komunikačních prostředků v obou jazycích.
3. Podpora objevování, zkoumání a experimentování, které vede k získávání poznatků o
světě.
Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah je odvozen ze zaměření mateřské školy, která je ovlivněna
bilingválním a interkulturním prostředím.
Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků:
Podzim - S padákem k podzimnímu listí
Zima - Na sáňkách ke sněhovým vločkám
Jaro – Letíme za jarními zázraky
Léto - Na lodi za dobrodružstvím z celého světa
Integrované bloky jsou rozděleny do jedenácti tematických oblastí a jsou společné pro
celou školu. Učitelky v jednotlivých třídách s těmito bloky pracují a vymýšlí podtémata
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společně s dětmi, která konkretizují v třídních vzdělávacích plánech a v menších
projektech a určují časový plán realizace.

Shrnutí
Mateřská škola KIDS Company sídlí v krásné vile, která je zajímavá již sama o sobě.
Zařízení prostředí je vkusné, třídy nejsou tolik vybaveny hračkami, ale věcmi denní
potřeby a přírodními materiály.
Vychovatelky dětem nabízí nejrůznější fyzikální a praktické experimenty a hrátky, např.
s vodou, pěnou, zapojují děti do projektů, např. kašírování sochy, hledání historie
obyvatel vily.
Vychovatelé jsou partnery dětí, mají k nim rovnocenný přístup.
Výchova a vzdělávání se zaměřuje na zájmy dětí a obsahuje mnoho rituálů, např. před
obědem, před spaním atd.
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4 Experiment dětské hry s věcmi denní potřeby
V následující výzkumné části jsem se pokoušela zjistit, zda existují rozdíly v přístupu k
věcem denní potřeby u dětí do tří let vychovávaných v českém a německém prostředí
nebo zda se nějak významně odlišují. Zajímalo mě, jestli věci denní potřeby vzbudí u
dětí přirozenou touhu po zvídavém experimentování, zkoumání a hře a jestli jejich
prostředí takové podmínky vůbec nabízí a rozvíjí je. Výše uvedené úkoly výzkumu jsem
se pokusila sjednotit do čtyř základních otázek.
Výzkumné otázky
Jakým způsobem reagují děti na věci denní potřeby?
Je vidět zřetelný rozdíl v manipulaci s věcmi denní potřeby v českém a německém
vzdělávacím prostředí?
Jakým způsobem se do hry zapojuje učitelka?
Experimentují děti s hračkami, vymýšlejí jiné způsoby práce, nebo jim přiřazují tradiční
funkce?
Použité výzkumné metody
Jako metodu ke zjištění cíle výzkumu jsem zvolila přirozený experiment v podmínkách
zařízení pro děti raného věku a pozorování hry dětí s věcmi denní potřeby. Sledovala
jsem vývoj a průběh hry, přístup učitelky a zapojení prostředí.
Děti měly předměty k dispozici vždy do té doby, pokud trval jejich zájem. Střídaly se u
nich, proto dobu trvání experimentu neuvádím.
Nástroje, které jsem aplikovala při experimentu, byly spojené s denním používáním,
např. telefon, budík, látky, nádobí (mašlovačky, dřevěné vařečky, kráječ na vajíčka,
cedník, miska, hrnec a poklička, dřevěný nůž, váleček, kvedlačka, naběračka, trychtýř, 2
metly na šlehání).
Zkoumaný vzorek respondentů
Výzkumné šetření proběhlo ve třech institucích věnujících se výchově a vzdělávání dětí
do tří let. Jednalo se o děti z českých jeslí v Jihlavě, z česko-německé mateřské školy
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KIDS Company Praha a z denního zařízení Entdeckerkiste v Drážďanech v Německu.
Výzkum probíhal od července roku 2012 do ledna 2013. Děti byly na pobyt v zařízení
adaptované, cítily se v prostředí jeslí jistě a měly vytvořenou jistou vazbu
k vychovatelce. Experimentu se zúčastnilo 31 dětí ve věku od 21 do 38 měsíců. Z toho
bylo 10 dětí z českého, 9 z bilingvního, česko-německého a 12 dětí z německého
prostředí.
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4.1 Popis průběhu výzkumu v dětských jeslích v Jihlavě
Počet dětí ve třídě: 10 dětí, z toho je ve skupině 5 chlapců a 5 děvčat;
Věkové rozmezí dětí: 30 – 38 měsíců
Prostředí: herny a třídy
Atmosféra: harmonická, nestresující, rázná
Reakce dětí na materiál: Sestra svolala děti, aby se přišly podívat, co jsem jim přinesla.
Děti byly nadšené, asi nejvíce z šátků a látek. Telefon a budík je tolik nezaujal.
Zásahy vychovatelky: Sestra se v některých činnostech zapojovala, dotazovala se dětí,
podporovala činnost slovně. Některé děti motivovala ke hře s materiálem.
Experiment s telefonem
9 dětí se shromáždilo kolem telefonu. Chvíli ho pozorovali a pak se odvážil Honzík,
zvedl sluchátko a poslouchal, co se z něho ozývá. Ostatní děti se na něj dívaly. Helenka
sahala na šnůru a Jakub mačkal knoflíky. 3 děti nepozorovaly telefon, seděly poblíž.
Helenka se dostala ke sluchátku a telefonovala. Ptala se: „Haló, je tam někdo?“ Ostatní
děti pozorovaly její činnost a přístroj.
Ke sluchátku přišel Jakub a napodoboval telefonování. 5 dětí kolem něho mačkalo na
tlačítka, vytáčelo čísla. Martin a Jakub se prali o sluchátko, získal ho Jakub a Martin
plačtivě odešel. Sluchátko si vzala Lucie, pozorovala ho ze všech stran, Honzík mezitím
vytáčel čísla. Ostatní děti je sledovaly.
Po chvíli zájem dětí o manipulaci s předmětem opadl a vyhledávali jiné hračky.
K telefonu se vrátil Martin, ostatní děti si hrály. Využil situace a mačkal na tlačítka,
vytáčel čísla kolečkem, tahal za šňůru, napodoboval telefonování. Přišly k němu
Markéta a Lucie a pozorovaly ho.
Markéta pečlivě a opatrně brala za sluchátko, ihned ho položila a zase zvedla. Prohlížela
si sluchátko a poslouchala, jestli se z něj někdo neozve.
Sestra se posadila ke stolu se třemi dětmi a společně si s telefonem hráli. Sestra se
dotazovala, komu zavolají a rozvíjela hovor. Děti, které se držely zpátky, získávaly
jistotu k cizímu předmětu a zapojily se více do hry.
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Obrázek 4.1 – Experiment v Dětských jeslích Jihlava

Experiment s budíkem
Na budík jako první zareagovaly Helena a Lucie. Helena ho vzala do rukou a točila
páčkami a sledovala ciferník. Pozoroval ji u toho Jakub, vzal si od ní budík a také vším
točil, až budík zazvonil. Seběhly se k němu ostatní děti. Jakub ještě chvíli s budíkem
manipuloval a pak odešel.
Vzala si ho Lucie, která také se vším točila, pozorovala ciferník. Líbilo se jí, jak se otáčí
rafičky a smála se tomu. Vedle sedící Honzík šrouboval vrchní částí budíku a chtěl, aby
zase zazvonil. Vzal Lucii budík a odešel významně pryč od dětí, posadil se do rohu
třídy a zkoumal všechny součástky budíku. Asi po minutě odešel pryč.
K budíku přišel Martin s Filipem, sahali na všechny páčky i ciferník a chtěli
odšroubovat vrchní část budíku. Přišla Helenka, která jim pomáhala. Asi po třech
minutách je budík přestal bavit.
Sestra ho odnesla na stůl a vyzvala Markétku a Lucii, aby si s ním přišly hrát.
Obrázek 4.2 – Experiment v Dětských jeslích Jihlava
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Experiment s nádobím
Děti si nádobí odnesly do své kuchyňky a napodobovaly mytí nádobí ve dřezu, míchaly
v hrnci potraviny.
Martin s Filipem si vzali vařečky a mašlovačky a běhali po herně, bojovali spolu a
lechtali se mašlovačkami na koberci. Děti se ptaly, co se dělá s některými kusy nádobí.
Sestra je zavolala do kuchyňky, předložila dětem plastové potraviny a vysvětlovala jim
a předváděla, na co se které kusy nádobí používají. „Rozkrajovala“ vajíčka kráječem na,
mastila plech mašlovačkou, metlou šlehala sníh v misce. Děti tyto činnosti po ní
opakovaly a sestra s nimi vedla rozhovor a ptala se jich, co vaří a co mají rády k jídlu.
Honzík zkoušel krájet vajíčko, dřevěným nožem půlil ovoce a zeleninu, šlehal v hrnci
sníh. Pak objevil trychtýř, dotazoval se sestry, na co se používá. Sestra mu přinesla
lahvičku a dala do ní trychtýř a postup mu vysvětlila. Honzík si vzal mašlovačku a
hladil s ní mísu. Sestra mu ukazovala, že to může šimrat. Honzík se pak šimral
mašlovačkou po bradě. Oba se tomu smáli.
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Jakub seděl na koberci, dával poklici na hrnec a házel do něj vymyšlené potraviny, které
„jako“ míchal a pak vysypal do mísy. Sesbíral všechny naběračky a vařečky do hrnce a
odešel pryč.
Helena a Lucie si sedly na koberec a hrály si navaření. Do hrnce dávaly vařit plastovou
zeleninu a ovoce a pak naběračku vybíraly tyto přísady zpátky.
Obrázek 4. 3 – Experiment v Dětských jeslích Jihlava

Experiment s látkami
Nejrůznější látky vyvolaly u dětí velký zájem. Honzík, Martin a Filip si vzali šátky na
hlavu, dávali si je přes oči a běhali po třídě. Zjistili, že jsou látky průhledné a viděli přes
ně dobře na cestu.
Markétka točila látkou dokola a pozorovala, jaký kruh pruh látky opsal.
Natálka s Lucinkou a Jakubem chtěli zavázat látky jako plášť, šli za sestrou a ta jim
pomohla. Když to viděly ostatní děti, vyžadovaly to také.
Natálka s Jakubem hráli hry v roli „na rodinu“, vozili kočárky s panenkami. Lucie
v kadeřnickém koutku chtěla být princeznou.
Obrázek 4. 4 – Experiment v Dětských jeslích Jihlava
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Shrnutí experimentu v Dětských jeslích Jihlava
Děti reagovaly na věci denní potřeby s nadšením, ale budík a telefon je tolik nezaujaly.
Pokud zkoumali předměty, byli většinou sami nebo ve dvojici. S nádobím a látkami
hráli spíše napodobivé hry a hry v roli. Nádobí hned odnesli do kuchyňky a hráli si
s ním tam. Látky děti bavily, dávaly si je přes hlavu, zavazovaly jako šaty a zapojovaly
do her v roli.
Sestra se do činností zapojovala více. Svolala děti, když jsem předkládala předměty
k experimentování, vysvětlovala jim některé materiály, jak se s nimi manipuluje a na co
jsou. Rozvíjela komunikační dovednosti, když se ptala dětí, komu telefonují. Děti, které
se držely zpátky, podporovala a nabízela jim předmět v jiném prostředí.
Při zkoumání telefonu, budíku a nádobí nebyly děti tolik koncentrované na vymýšlení
různých způsobů fungování předmětů a nezapojovaly tolik fantazie, spíše jim
přisuzovaly tradiční funkce a hrály si hry v roli.
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4.2 Popis průběhu výzkumu v Kita Entdeckerkiste
Počet dětí ve třídě: 12 dětí, z toho je ve skupině 8 chlapců a 4 děvčata;
Věkové rozmezí dětí: 21 měsíců – 30 měsíců;
Prostředí: herny, třídy;
Atmosféra: příjemná, harmonická, děti mají důvěru ve vychovatelku;
Reakce dětí na materiál: Děti reagovaly na všechny předměty s velkým nadšením,
energií a bez ostychu se pouštěly do jejich zkoumání. Líbilo se mi, že se uměli zklidnit
a respektovali jeden druhého.
Zásahy

vychovatelky:

Vychovatelka

poskytovala

dětem

dostatek

prostoru

k samostatnému objevování předmětů. Přirozeným způsobem zapojovala děti, které se
bály experimentovat, řešila jejich konflikty a rozvíjela jejich hru, např. změnou
prostředí.
Průběh experimentu s telefonem
Děti si klidně hrály ve třídě, pak zpozorovaly na stole položený telefon. Bylo vidět
jejich nadšení z nového objektu. Všichni se seběhli kolem stolu a začali telefon
zkoumat.
Matte pozoroval sluchátko, položil ho na stůl vedle telefonu a se zaujetím ho vzal ke
zkoumání Matthis. Matte zatím vytáčel čísla na telefonu, potom se opět vyměnili. Phil a
Florian se drželi stolu a dívali se na chlapce. Moritz měl v ruce vláček na hraní, chvíli
byl zabrán do sledování přístroje a pak se věnoval své hračce.
Sluchátko zkoumal Phil a Matte zase šňůru, Matthis kolečko na vytáčení a Florian
mačkal tlačítka na přístroji. Všechny děti sahaly rukama na telefon. Přišla k němu i
Elisa. Henry vzal sluchátko a odešel s ním až k oknu. Matte proplétal šňůrou ruku.
Ostatní děti stály u stolu a nespustily přístroj z očí.
Matte, Franz, Matthis mačkali tlačítka a střídali se ve zkoumání sluchátka. Poté přišel
Leopold a mačkal tlačítka.
Franz napodoboval telefonování. Když to uviděl Matte, začal také telefonovat. Volal
své mamince a něco brebentil, na konci bylo slyšet zřetelné „Nein“.
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Přišla Elisa, která také zkoumala všechny části telefonu. Franz a Matte si lehli na stůl a
předstírali spánek. Elisa telefonovala. V tom se Matte rychle zvedl a chtěl jí vzít
sluchátko. Elisa se zlobila, křičela a tahala za sluchátko, stejně jako Matte. Elisa hledala
pohledem vychovatelku. Ta nabídla Elise a Mattemu jinou činnost, pro kterou se
rozhodla Elisa. Matte se vrátil zpátky k telefonu, uchopil sluchátko a šel s ním až oknu,
natahoval šňůru, důkladně ji pozoroval. Pak se vrátil ke stolu, chvíli zkoumal sluchátko
a pak odešel.
Po půl hodině se k telefonu vrátil s kamarádem Leopoldem a napodobovali činnosti
dospělých. Posílali do telefonu pusinky, říkali „Hallo Mama, Papa, Arbeit“ a navzájem
si střídali sluchátko a smáli se.
Obrázek 4.5 Experiment v Kita Endeckerkiste

Experiment s budíkem
Budík děti zpočátku neoslovil. Položila jsem ho na stůl a nikdo si ho nevšiml, proto
jsem ho natáhla a hned se u něj sešla celá skupina a nadšeně volala, že zvoní. Pobíhali
kolem a radostně to všem oznamovali.
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Jako první ho vzal do rukou Matthis, když si ho důkladně prohlédl, položil ho
ciferníkem na stůl a točil všemi páčkami. Vedle stojící Phil šrouboval zvonek. Všechny
děti se shromáždily kolem stolu a sledovaly, co chlapci dělají.
Vychovatelka se ptala dětí, co to bylo, že slyšela něco zvonit. Elisa nadšeně odpověděla,
že zvonilo tohle, ukazovala směrem k budíku a stavěla dál svoji stavebnici, ale
sledovala předmět na stole.
Phil mezitím zkoumal budík ze všech stran a nechtěl, aby mu děti do činnosti
zasahovaly. Franze a Matthise odstrkoval a volal: „Nein“! Chlapci stáli u stolu,
pozorovali budík a Phila, co s ním prováděl.
Po chvíli přivedly děti vychovatelku a ukazovaly jí budík. Překvapeně se ptala, co se
s tím dělá a s čím jde točit. Phil jí to předvedl. Sedla si ke stolu, na klíně měla Mariettu
a společně zkoušeli točit páčkami na druhé straně budíku. Natahovala budík a děti jí
přitom velmi zaujatě sledovaly. Když budík zazvonil, pozorovaly děti převážně horní
část zvonku, kde kmitalo kyvadlo a naráželo do zvonku. Elisa se tomu velmi smála.
Až budík dozvonil, Phil ho chytl do ruky a kýval horním kyvadlem. Florián
odšrouboval zvonek a prohlížel si ho. Potom chlapci odešli.
Matte zkoumal budík z druhé strany, otáčel všemi páčkami, přišel k němu Leopold a
Florián, který si vzal opět zvonek a pozoroval ho. Pak přišel Franz, měl budík v rukou a
prohlížel si ho ze všech stran. Položil ho na stůl a chtěl přišroubovat zvonek. Nešlo mu
to, tak to zkoušel z druhé strany. Vychovatelka držela Mariettu na klíně a ukazovala jí
budík. Marietta se odvážila, chvíli Franze pozorovala a potom se také pokoušela motat
s páčkami. Franz vzal opět budík do rukou a otáčel ho na všechny strany, pak ho
postavil na stůl a odstrkoval Moritze, který na stole jezdil s autem. Vychovatelka
nabídla Moritzovi jinou plochu pro hru. Franz položil budík na zem, kde ho uviděl
Moritz. Vzal ho za držátko, chvíli ho nosil v ruce, pak na zádech a odnesl ho na stůl.
Florián uviděl budík na stole, chvilku si ho prohlížel a motal všemi páčkami a pak ho
vzal za držátko a odnesl vychovatelce.
Obrázek 4.6 – Experiment v Kita Endeckerkiste
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Experiment s nádobím
Když jsem dětem předložila známé a neznámé kousky nádobí, vyvolala jsem povyk.
Všechny děti se zapojily a vzaly nějaký předmět. Florián si našel trychtýř, strčil ho do
pusy, chodil po třídě a troubil do něj. Totéž po něm opakoval Moritz.
Ostatní děti stály s nádobím u stolu. Elisa držela váleček s mísou, Moritz měl cedník a
metlu ke šlehání, Franz vařečku v hrnci a míchali. Matte vedle zkoumal kráječ na
vajíčka, dával si mřížku na ústa a zkoušel ho překlápět. Matthis nabíral naběračkou
dudlík a pouštěl ho zpátky na stůl. Jak děti míchaly, dělalo to určité zvuky. Začaly tedy
bouchat do stolu, do předmětů a do toho nadšeně křičely. Vychovatelka dětem nabídla,
ať zkusí, jaké zvuky by tyto předměty vydávaly boucháním do deky nebo do koberce.
Děti hned běžely ke koberci a bouchaly do něj.
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Matte našel dřevěný nůž, otočil židli vzhůru nohama a krájel nohy, Elisa a Leopold si
hráli na to, že jí. Nabírali něco vařečkou a naběračkou a jedli. Phil troubil do trychtýře a
Matthis míchal v cedníku metlou na šlehání. Matte dával Elise cedník na hlavu, pak
přes oči. Elisa ho strčila do pusly. Matte nabíral jídlo (hra jen jako) naběračkou a dal
Elise najíst. Pak otočil mísu dnem vzhůru a bouchal do ní vařečkou.
Děti daly židle za sebe a postavily si autobus. Nastoupily do něj i s nádobím v ruce.
Vychovatelka se zapojila do jejich hry tak, že vyvolávala: „Nastupovat! Autobus bude
odjíždět! Máte platné jízdenky? Ukažte mi je!“ Šla od dítěte k dítěti a plácala je do
ruky. Moritz a Matte nastoupili do autobusu také a šimrali děti mašlovačkami.
Obrázek 4.7 Experiment v Kita Endeckerkiste

Experiment se šátky a látkami
Zpočátku nevyvolaly látky moc zájem. Jako první si je vzala Marietta, která je tahala za
sebou po celé místnosti a také na koberci. Potom dlouho nikdo o látky nezavadil, tak je
vychovatelka položila přes stůl a dělala dětem domeček. Děti se do něj rychle schovaly
a byly překvapené, že jde vidět přes látku. Pozorovaly přes ni svoje nohy a hračky a
také se dívaly ven na děti, které se do domečku nevešly. Vychovatelka chtěla domeček
zvětšit, aby se tam schovalo více dětí, tak přetočila stoly na boční stranu a přes vršek
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přehodila pruhy látek. Děti si uvnitř hrály s puzzlemi a auty. Po několika minutách
Matte a Florián přetočili jeden stůl na zem a všechny děti po něm začaly skákat a běhat.
Obrázek 4.8 Experiment v Kita Endeckerkiste

Shrnutí výsledků v Entdeckerkiste
Děti reagovaly na předměty denní potřeby velice pozitivně, s nadšením, energií a
přirozenou zvídavostí experimentovaly s materiálem. Nejvíce je zaujal telefon, budík a
nádobí. U telefonu přišly na to, že se šňůra dá vytahovat, kolečko na vytáčení se točí,
mačkaly na všechny tlačítka, různě pokládaly sluchátko na telefon, přes telefon, na stůl,
napodobovaly činnosti dospělých a telefonovaly, nejčastěji mamince. Marietta, Henry a
Laura se drželi zpátky, jinak se všichni zapojovali. Budík je zaujal o to víc, že vydával
zvuk. Snažily se přijít na to, jak to dělá, a vším točily a motaly. Dokázaly se soustředit
velmi dlouho, obzvláště Franz. Nádobí nejprve děti prozkoumávaly, strkaly do pusy,
bouchaly do stolu, na zem a až teprve potom projevovaly náznaky napodobivé hry,
krmily se, míchaly a nabíraly. Experiment s látkami nevyvolal velký zájem, děti je mají
ve vybavení třídy, proto je vychovatelka motivovala tím, že z nich vytvořila domeček.
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Děti pak samy položily stůl a běhaly po něm. Vychovatelka je nechala, reagovala
pozitivně a pak s dětmi zase domeček postavila. Celkově se mi velmi líbil přístup
vychovatelky, kdy dávala dětem patřičnou volnost k samostatnému objevování, ale zase
naopak těm dětem, které se bály, pomáhala a byla jim nablízku. Vychovatelka
neprezentovala, jak se který předmět používá, se zájmem sledovala činnosti dětí a spíše
se jich ptala na odpověď a na řešení. Doprovázela je při činnostech.
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4.3 Popis průběhu výzkumu v mateřské škole KIDS Company Praha
Počet dětí ve třídě: 9 dětí, z toho je ve skupině 5 chlapců a 4 děvčata;
Věkové rozmezí: 23 – 36 měsíců
Prostředí: třídy, herny, ateliéru
Atmosféra: poklidná, harmonická;
Reakce dětí na materiál: Děti nejvíce překvapil budík, trychtýř a šlehací metla, ostatní
předměty nejspíš znaly, takže k nim přistupovaly úplně běžně.
Zásahy vychovatelky: Vychovatelka podporovala činnosti dětí a ty ji začlenily do své
hry, přikrývaly jí látkami a nosily jídlo.
Experiment s telefonem
Telefon ležící na stole zaujal nejdříve Lilly, která začala zkoumat kolečko na vytáčení.
Pak si sedla ke stolu a zvedla sluchátko. Chvíli ho pozorovala a potom ho přiložila
k uchu, vedla jednoduchý německý rozhovor s maminkou (Hallo, Mama! Ja. Nein.
Tschüss!) a zavěsila. Podobný rozhovor měla i s tatínkem, to samé opakovala několikrát
a mačkala tlačítka na vršku telefonu. Po dvou minutách k ní přišla Rebecca, která chtěla
na chvíli telefon půjčit. Lilly to odmítla s tím, že ho dostala. Rebecca tvrdila, že už volá
dlouho a že si chce také hrát. Když Rebecca odešla, Lilly odnesla telefon na jiné místo u
stolu poblíž své vychovatelky a tam ve hře pokračovala. Po pár minutách odešla a
k telefonu se dostala Rebecca. Bylo velmi zajímavé, jak vkládala prsty do otvorů
v kolečku na vytáčení, zkoušela to několikrát po sobě, mačkala všechna tlačítka a
napodobovala volání dospělých (opět vede hovor s tatínkem). Potom zahlídla
vychovatelku sedící u stolu a šla za ní, sedla si jí na klín a volala. Vychovatelka s ní o
telefonátu mluvila a Rebecca se zaujetím vyprávěla.
K telefonu přišel Herbert. Sledoval přístroj a otáčel ho na všechny strany, mačkal
tlačítka a také vkládal prsty do otvorů do kolečka na vytáčení. Pokládal sluchátko
k uchu a se zvídavým zápalem poslouchal, zda něco neuslyší. Natahoval u toho šňůru,
poté sluchátkem bouchal do stolu, rukou a šňůrou od sluchátka také a zkoumal zvuky,
které z toho vycházely. Dokonce bouchal s větší a menší silou a opakoval to několikrát.
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Zjistil, že šňůra není hladká, znovu a znovu hladil její záhyby od přístroje až ke
sluchátku. Potom ho zaujala Rebecca, která si hrála v kuchyňce, a od telefonu odešel.
Obrázek 4.9 – Experiment v KIDS Company Praha

Experiment s budíkem
Jako první si všiml budíku Vincent. Chodil kolem něho a ukazoval na něj, ale bál se
k němu přiblížit. Držel v ruce auto a druhou rukou pomalu a opatrně zkoumal budík.
Věnoval se mu jen něco přes minutu a pak si hrál s autem.
Lilly zkoumala budík, motala všemi částmi a sledovala pohyb rafiček na ciferníku, pak
ho odnesla na okno. Po chvíli přišla s pruhem látky, vzala budík a položila ho na zem do
koutku k odpočinku, lehla si na matraci, přikryla se a dělala, že spí. Potom odešla a
v dece ho našli Rebecca s Maxem. Sedli si na matraci, vzali si budík, motali všemi
klíčky a pozorovali ho. Donesli ho do herny, kde si ho vzal opět Vincent, který ho
otáčel ze všech stran, kroutil klíčky a poslouchal ho. Potom ho poslal po zemi a budík
zazvonil, zopakoval to ještě jednou. Pak už ztratil pozornost.
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Obrázek 4.10 – Experiment v KIDS Company Praha

Experiment s nádobím
Vincent neskrýval radost nad množstvím předmětů. Hned si vzal do rukou kráječ na
vajíčka, odklápěl vrchní část a jezdil s ním po koberci jako s autem.
Lilly si vybrala hrnec s poklicí a váleček, kterým pořád poklici válela. Až ji to omrzelo,
házela do hrnce potraviny z jejich kuchyňky. Otočila misku dnem vzhůru a bouchala do
ní naběračkou. Vincent a Aaditri ji pozorovali. Vincent si vzal metlu na šlehání a
bouchal s ní do koberce v herně.
Rebecca si měla trychtýř, dala si jeho konec do pusy, chodila po třídě a „troubila“ do
něj. Pak si dala do pusy i metlu na šlehání, která ale nevydávala žádné zvuky, tak se
vrátila k trychtýři. Zkusila zasouvat konec metly na šlehání do otvoru v trychtýři a
troubila do něho.
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Vincent viděl Rebeccu, takže si i on vzal trychtýř, běhal po třídě, troubil a dával Maxovi
trychtýř na hlavu a na obličej. Vincent našel hrnec a naběračku, přiklápěl hrnec poklicí
a zase ji sundával. Dával do něj vláčky a auta a míchal je vařečkou. Kousal vařečku,
metlu na šlehání, dal si trychtýř širší stranou k obličeji, že nic neviděl a vydával zvuky.
Herbert metlu na šlehání nejprve zkoumal rukou. Zkoušel, jak se pohybuje. Potom
odešel do ateliéru, házel metlu na zem a pozoroval, jak se odráží od země. Zkoušel to i
na koberci, ale tam tolik neodskakovala, proto se vrátil do vedlejší místnosti. Několikrát
tuto činnost opakoval a smál se.
Obrázek 4.11 – Experiment v KIDS Company Praha

Experiment s látkami
Rebecca a Vincent rozkládali pruhy látek. Vzali si pak látku společně přes hlavu, dívali
se přes ni ven, protože byla průhledná. Obejmuli se, až spadli na zem a Rebecca dala
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Vincentovi pusu. Rebecca si udělala z další látky sukni. Vincent si ji pořád házel na
hlavu a chodil po třídě.
Rebecca, Lilly a Max přikryli vychovatelku látkami, zabalili ji do nich, přinesli polštáře
a budík a vařili jí jídlo.
Obrázek 4.12 – Experiment v KIDS Company Praha

Shrnutí výsledků v KIDS Company Praha
Děti přijímaly předkládané předměty bez výrazných emocionálních projevů, zkoumaly
je více jednotlivě nebo ve dvojicích. S věcmi denní potřeby manipulovaly s přirozenou
zvídavostí, nejvíce je také zaujalo nádobí, telefon a budík. Látky znaly z vybavení třídy.
Většinou začínaly zkoumat předměty starší děvčata. Přisuzuji to tomu, že více
napodobovaly činnosti dospělých. Telefon a metla na šlehání vzbudily největší zájem u
Herberta, který zkoumal fyzikální zákonitosti a zvuk.
Vychovatelka do činností dětem nijak nezasahovala, pouze byla nablízku a zapojila se
nenásilně do jejich hry s látkami. Rozvíjela konverzaci s telefonem.
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4.4 Interpretace výsledků
Z výsledků výzkumu je patrné, že přístup dětí k předmětům denní potřeby v českém a
německém prostředí se nijak významně neodlišuje. Děti jsou přirozené ve své
zvídavosti a v samostatném postoji poznávání předmětů a jevů a jejich logických
souvislostí. Lze pozorovat určité rozdíly zvláště v přístupu vychovatelky, utváření
prostředí a náležitého vzdělávacího programu jednotlivých zařízení.
Děti reagují očekávaně dle cílů a zaměření jejich vzdělávacího programu.
Děti z německého prostředí Kita Entdeckerkiste zkoumaly a objevovaly předměty spíše
ve skupině nebo vedle sebe. Nehráli si tolik v námětových hrách, dávali předmětům jiné
funkce, zkoumali a hledali nové možnosti. Cílem vzdělávacího programu Kita
Endeckerkiste je rozvíjení samostatnosti a spolupráce dětí a klade důraz na uspořádání
prostoru, který podněcuje k originálnímu objevování, pozorování a realizaci nápadů
dětí. Upřednostňuje kvalitu vzdělávání díky dobrým vychovatelkám, které doprovází a
podporují děti na jejich cestě k socializaci do společnosti. Vychovatelka v Kita
Entdeckerkiste dávala dětem prostor pro velmi osobité a kreativní experimentování,
podporovala je otevřenými otázkami, a vytvářela prostor pro rozvíjení dalšího
zkoumání.
Na rozdíl od plánu výchovné práce českých jeslí, který je více zaměřen na nácvik
sebeobsluhy, předkládání činností sestrou prostřednictvím řízených aktivit. Program
jeslí realizuje hru a učení v malé skupině, nejlépe ve dvojici a přikládá velký význam
rozvíjení tělesné, hudební, výtvarné, pracovní a mravní výchově. Z toho také vyplývá
přístup sestry k samostatnému procesu učení dětí, která se do experimentu více
zapojovala, prezentovala dětem materiál, ukazovala způsoby manipulaci s ním.
Domnívám se, že tento postup vstupování do dětských aktivit pramení z nedostatku
pedagogicko- psychologických informací o metodách a způsobech vzdělávání, neboť
v České republice neexistuje vzdělávací obor rané pedagogiky, sestry jsou
specializovány jen v rámci oboru dětská sestra a nemají příležitost dalšího kvalitního
vzdělávání.
Vzdělávací program česko-německé mateřské školy se více přibližuje německému
pojetí vzdělávání. Vytváří podmínky pro doprovázení dětí při poznávání světa a učení,
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které vychází z jejich zájmu a momentální situace. Děti přijímaly hru bez větších
emocionálních

výkyvů,

zkoumaly

předměty

koncentrovaně

a

soustředěně.

Vychovatelka nezasahovala do jejich činností, byla jim nablízku jako rovnocenný
partner a děti ji samy do hry zapojily.
Výsledky výzkumu neumožňují zobecnit tyto skutečnosti na všechna zařízení pro děti
raného věku v českém a německém prostředí. Bylo by vhodné výzkum rozšířit o více
institucí z českého a německého prostředí věnujících se výchově a vzdělávání dětí do tří
let.
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5 Vlastní model řešení
Souhlasím s četnými názory psychologů a pediatrů, kteří se zabývají pedagogikou
raného věku, že by děti do tří let měly co nejvíce času trávit s matkou a rodinnými
příslušníky, aby si vybudovaly jistou vazbu a mohly se dále učit a začlenit se do
společnosti. Samozřejmě chápu, že se v rodině vyskytnou situace, jejichž řešením je
přihlásit dítě do jeslí. Proto bychom se výchovou a vzděláváním měli více zabývat, aby
péče o děti v tomto období byla co nejkvalitnější. Pokusím se v této kapitole navrhnout
optimální model vzdělávacího plánu, který vychází z vývojových předpokladů a
psychických potřeb dítěte a je založený na Kurikulu podpory zdraví (Havlínová, 2000).
A. Bostelmann uvádí ve své knize výsledky ze studie dětí, které navštěvovaly v
Německu zařízení pro děti do tří let. Vypozorovali u nich určité výhody plynoucí
z kvalitní jeslové péče. Děti projevovaly větší sociální kompetence, sebevědomí,
schopnost spolupráce, uměly se prosadit, byly připravené pomoci, vyvíjely se lépe
v řeči, měly více znalostí, byly kreativnější a lépe si uchovávaly informace
(Bostelmann, 2008).
Domnívám se tedy, že pokud se věnujeme péči o děti do tří let za určitých stanovených
podmínek, posuzujeme individuální dispozice dětí a rodiny a dbáme na zvyšující se
kvalifikaci pedagogického personálu, docílíme optimálního prostředí pro fyzický,
psychický a sociální růst dětí, který není ničím narušován a působí do budoucnosti jako
pozitivum.
Charakteristika výchovně vzdělávacího modelu pro děti do tří let
Děti do tří let jsou velmi zvídavé a mají chuť experimentovat. Snažíme se je vést
k samostatnosti a doprovázíme je na jejich cestě za objevováním a získáváním
zkušeností. Institucionální péče zprostředkovává kontakty s vrstevníky, nabízí možnosti
učení, jež přizpůsobuje věkovým a individuálním možnostem dětí. Veškeré procesy
učení a rozvíjení poznání probíhají hrou. K vytváření vzdělávací nabídky pro děti
raného věku využíváme jejich obrovského potencionálu a chuti k učení. Poskytujeme
podnětné prostředí, nabízíme jim určité činnosti a doprovázíme při objevování a
získávání kontaktů se světem, lidmi a celou společností.
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Základní principy
Výchovně vzdělávacím programem pro děti do tří let prolínají určité zákonitosti, které
vychází z jejich fyziologického vývoje a psychických potřeb a jsou nutným základem
pro úspěšný vývoj budoucích kompetencí.
1. Respekt k přirozeným potřebám
2. Rozvoj hry
3. Rozvoj lokomoce
4. Rozvíjení komunikace a spolupráce

Respekt k přirozeným potřebám
Instituce pracující s dětmi do tří let respektují a uspokojují obecné lidské potřeby dítěte
a jejich individuální a vývojově podmíněné projevy. Potřeby nás motivují, pomáhají
nám udržet základní životní funkce a plnohodnotný život. Neuspokojování potřeb vede
k negativním citovým prožitkům. Pokud děti tráví část dne v jeslích, musí být
uspokojovány potřeby v tomto prostředí (Havlínová a kol., 2000).
Základní psychické potřeby dle Langmeiera a Matějčka (převzato z knihy Co děti
nejvíce potřebují, 1995).
1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů.
Dítě musí mít dostatek přiměřených podnětů a jeho potřeby musí být uspokojovány.
V tomto období se člověk postupně formuje. Pokud ve vývojových fázích dítěte nedojde
k určitým událostem, reakcím, emočním prožitkům, vjemům a poznání v určitém sledu
a času, pak to ovlivní další etapu vývoje dítěte (Dunovský, 1999).
Děti v raném věku jsou podněcovány k aktivitě dostatkem přiměřených podnětů, u
kterých stupňujeme náročnost, ale vždy dbáme na to, abychom je nepřetěžovali.
Vytváříme inspirativní prostředí a nabídky k činnostem.
2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech.
Dítě uklidňuje pocit, že svět je poznatelný a platí v něm určitá pravidla. Vágnerová
nazývá tento stav anticipací dalšího dění, což znamená, že dítě pochopilo určitá pravidla
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a na základě toho předpoví, co se stane. Proto mají děti v tomto věku rády rituály a
stereotypy, které vychází z potřeby pravidel. Naopak nadměrné lpění na stereotypech
může být projevem nejistoty a úzkosti (Vágnerová, 1997).
V zařízení pro děti je tato potřeba uspokojována pravidelným uspořádáním dne a
nejrůznějšími společnými rituály ke svolávání skupiny, před jídlem, před odpoledním
odpočinkem atd. Ve třídách s malými dětmi21 fungují také určitá pravidla, která se děti
učí respektovat a později nabádají ostatní k jejich plnění.
3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních
vychovatelů.
Dítě je plně závislé na péči rodičů a společnosti, proto musí být prostředí, které dítě
obklopuje, přiměřeně vybavené a osoby pečující o děti vnímavé a citlivé na jeho
základní potřeby a požadavky.
Těsná vazba matky s dítětem se upevňuje hned po narození tělesným kontaktem
s matkou, úsměvy, hlasovými projevy a citlivostí k jeho potřebám. Okolo 2. – 5. měsíce
dítě úsměvy a očním kontaktem odpovídá matce. Jestliže se matka od dítěte vzdálí, dítě
pláče a v interakci k jiným osobám je nejisté. Po návratu matky reaguje radostně.
Postupem času si vytváří vztah i k jiným osobám z jeho rodiny, vzdálenost od matky se
zvětšuje a prodlužuje se i doba, kdy si dítě hraje samo. Výzkumy zabývající se
připoutáním k matce ukazují, že pokud se mezi matkou a dítětem vytvoří jistá vazba,
dochází k lepším výsledkům v emoční, sociální a kognitivní oblasti.
Pro socializační vývoj dítěte jsou důležité rodičovské postoje, pocit životní jistoty
v jejich blízkosti, vytvoření zdravé identity, kontakt s druhými dětmi v předškolním a
školním věku, díky kterým se určuje emocionální přijetí dítěte a následně i jeho sociální
postavení ve společnosti (Dunovský, 1999).
Principu „připoutání se k matce“ využíváme při adaptaci na prostředí jeslí,
vychovatelku a kolektiv dětí, s tím rozdílem, že dítě získává důvěru a připoutává se
k vychovatelce, která ho bude při jeho adaptaci citlivě doprovázet.
4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty.

21

Rozumějte děti do tří let.
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Osobní identita batolete se odráží od působení rodiny. Dítě vnímá svět egocentricky,
subjektivně a emotivně. Díky symbolickému uvažování se rozvíjí chápání vlastní
identity. Okolo 14. měsíce dítě pozná svůj obraz v zrcadle, fotografii atd. Další znakem
symbolického myšlení je, že dítě používá pro označení sebe sama slovní znak, nejprve
jméno a ve druhé polovině batolecího věku přivlastňovací zájmena. V této době
považuje určité hračky za svoje a brání je před ostatními dětmi. Rozvoj identity se
projevuje v samostatném jednání, kdy si dítě uvědomuje vlastní schopnosti a možnosti.
Ocitá se ve fázi „já sám“ a chce být za svoje aktivity pochváleno a oceněno. Pozitivní
zpětná vazba dospělých dítě motivuje a upevňuje ho k vykonávání žádoucího chování.
Tato potřeba je natolik silná, že se dítě pochválí a pokárá samo (Vágnerová, 1997).
Dalším podstatným znakem batolecího věku je období vzdoru. Dítě nedokáže zvládnout
konfliktní situace, které jsou pro něj náročné. Nemůže totiž najednou skloubit
požadavky dospělých, svoje aktivity a ještě překonat překážky. Jeho jednotlivé složky
osobnosti jsou nezralé, proto jedná zkratovitě. Je důležité, abychom omezili konflikty,
kterým lze předcházet nebo naráz změnili situaci (Matějček, 2005).
Velmi významnými prostředky v podporování vlastní identity a získávání sebejistoty
v jeslích je pochvala, pozitivní zpětná vazba ze strany vychovatelky, ale také vlastní
výtvory vystavené v prostorách jeslí, fotografie, portfolia dítěte, které mají k dispozici.
Identitu také rozvíjí společné slavení narozenin v jeslích a hry v roli s ostatními dětmi a
zrcadla v prostorách třídy.
5. Potřeba otevřené budoucnosti, neboli životní perspektivy.
Už děti v jeslích vedeme k pozitivnímu přístupu k životu, k samostatnému učení, které
jim přináší radost a uspokojení a tím zprostředkováváme i naději do budoucnosti.
Chválíme pokroky u dětí a rozvíjíme jejich slabší stránky. Přijímáme jejich rodiny,
spolupracujeme s nimi a snažíme se o láskyplné prostředí s přijetím dítěte.
Životní perspektivu můžeme v zařízeních podporovat pozitivním hodnocením,
vytvářením portfolia a rozhovory a hrami v roli.
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Rozvoj hry
Hra je zdravou a přirozenou potřebou dětí, díky které poznává svět a rozvíjí se celá jeho
osobnost. Zapojují do ní pohybové schopnosti, jemnou motoriku, kognitivní a
emocionální reakce, sociální vztahy, charakterové a morální vlastnosti.
„Dítě se rodí do světa, který je také pro dospělé předmětem poznávání, jednání,
experimentování i přetváření. Proto je přirozené, že děti ve své činnosti dospělé
napodobují a stejně jako dospělí chtějí poznat a ovládat svět. Poznávání a ovládání
předmětů okolního světa se uskutečňuje především tím, že děti s těmito předměty nějak
zacházejí, že s nimi manipulují a experimentují. A právě touto vlastní činností pronikají
do okolního světa a snaží se nejen samy se přizpůsobit světu, ale zároveň také
přizpůsobit svět sobě“ (Opravilová, 1988 s. 35, 36).
Ve hře dítě zapojuje určité jednání a získává z něho zážitky a vědomosti. Zkouší
předměty, které se používají za jiným účelem. Teprve později se zajímá o vlastní
význam objektů a tím získává zkušenosti o fyzikálních vlastnostech a objevuje stále
více souvislostí. Hra umožňuje dítěti prožít nějakou situaci a připravit se na budoucnost
bez omezení přítomnosti. Dítě je ve hře opravdové, plné fantazie, vytváří si svět bez
omezení (Kleinstkinder, 2012).
V jeslích potřebují děti od vychovatelky spíše doprovázet než hry vymýšlet. Můžeme
ale jejich nápady rozvíjet a hledat zajímavé varianty. Vychovatelka by se měla každý
den dítěti chvíli intenzivně věnovat. Když se dětem něco líbí, jejich zájem a koncentrace
je delší (Mielenhausen, 2011).
Mezi dívkami a chlapci v prvních dvou letech nejsou ve hře zřetelné rozdíly. Na konci
druhého roku začnou chlapci více objevovat svět, kdežto dívky inklinují k sociální a
symbolické hře (Kleinstkinder, 2012).
Pro pedagogickou práci je důležité rozeznat základní chování při hře a tím uspořádat
hru a herní možnosti podle aktuálního stavu u dětí ve skupině. Díky tomu podporujeme
samostatný vzdělávací proces u dětí. Jsme-li dětem pozorným průvodcem při hře,
poznáme, ve které fázi vývoje se právě nachází.
Tabulka 5.1 Hry v dětském věku
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Forma hry

Popis

Význam

Příklad

Funkční hra

Objevování
a
zkoušení
funkcí
vlastního
těla,
později i předmětů,
opakování a rituály.
Manipulace
s materiálem.
Vytváření předmětů
dle
vlastní
představy. Malým
dětem
nejde
o
výsledek, ale o
průběh hry. Okolo 4.
Roku přichází radost
ze hry.

Získání informací a
zkušeností o sobě a
okolním
světě.
Napětí a uvolnění.

Hry s rukama,
chrastítka,
předměty
každodenní
potřeby

Získání vědomostí o
technických
vlastnostech
materiálu, setkání se
s problémy, zapojení
kreativity,
zažití
pocitu
vytváření
něčeho nového a
získání sebevědomí
Podpora
rozvoje
identity,
zapojení
fantazie, spolupráce,
flexibility,
řeči,
emocionální
a
kognitivní
kompetence,
porozumění situacím,
vyjádření pocitů

Lego
duplo,
kostky, hry na
vkládání tvarů,
přírodní
materiály

Konstruktivní hra
(od 10 měsíců)

získají
Dřevěná kostka
Symbolická hra a Předměty
zástupný charakter,
představuje auto
hra v roli
dětské
chování
atd.
pomocí jiné role. Na
Na
rodinu
začátku
dítě
(přebalování,
přehrává, co samo
koupání, nákup)
zažilo, později už
přechází plynule ke
hře v roli v jejich
představách
Pravidla, které určují Respektování
Lotto, domino,
Hry s pravidly
hru. Končí výhrou pravidel,
získání pexeso
nebo prohrou.
potřeby „směřovat
kupředu“,
spolupráce,
komunikace, řečový
vývoj.
(Kindergartenpädagogik- online- handbuch, Martin r. textor, Kleinstkinder)

Materiály ke hře:


Didaktické hry: pyramidy, barevné zasouvací kostky, figurky, které se dají dávat
do sebe;



Hry v roli: oblečení, šátky, klobouky, velké zrcadlo, panenky, přebalovací pult,
kuchyňka, maňásci, domečky pro panenky, postýlky, kočárky, kuchyňka,
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nádobí, příslušenství, auta, zvířecí figurky, zmenšené napodobeniny dospělého
světa;


Hry s vodou, pískem a blátem, lopatky, bábovičky, lodičky, větvičky, kameny;



Konstruktivní: dřevěné stavebnice, lego, kartonové krabice, přírodní materiály,
např. kameny, kůra;



Kruhové, pohybové, prstové hry a jiné



Hry s pravidly: kostky, loto, domino



Věci denní potřeby: hrnce, dřevěné lžíce, telefon, budík, dózy atd.;



Přírodní materiály: kameny, mušle, korkové zátky, fazole, rýže, kaštany, kůra,
kousky dřeva (von der Beek, 2010).

Rozvoj komunikace a spolupráce
V batolecím věku se často dítě s řečí hraje, procvičuje si ji v monolozích, intonuje a
rozvíjí ji. Proto je důležitý správný verbální model, který dítě napodobuje. Nejdříve dítě
porozumí významu určitých slov a teprve pak je aktivně používá. Okolo 14. měsíce dítě
používá jeden slovní výraz, ve dvou letech již dvouslovná sdělení, tzv. primární věty,
které vyjadřují atributy, činnosti a majetnictví (Vágnerová, 1997). Řeč se stává
nástrojem myšlení a sdělování. Myšlení je hlasité, projevuje se tím, že co dítě myslí,
vyjadřuje slovy nebo zvukomalebnými výrazy a doplňuje to gestikulací a mimikou. Je
jasné, že mnohdy slovním výrazům rozumí pouze blízké okolí. Obsah a rozsah slovníku
dvouletého dítěte závisí na jeho specifických řečových schopnostech, temperamentu,
intelektuální vyspělosti a péči dospělých (Vyštejn, 1995, s. 20).
Osamostatňování a rozšiřování sociálních kontaktů je umožněno především rozvojem
komunikace, která má verbální a neverbální složku. Verbální komunikace umožňuje
vyjádření svých přání a názorů, porozumění okolí. Častými otázkami typu „Proč?“ si
batolata doplňují zkušenosti o světě a díky tomu se v něm lépe orientují a získávají na
pocitu jistoty a bezpečí. (Vágnerová, 1997).
Role otce je velmi důležitá pro rozvoj řeči. Otec používá více neznámých slov, klade
dítěti otázky a více děti opravují. Dítě se tedy musí snažit více otci porozumět a zároveň
přizpůsobit „svoji řeč“ otci, který často nerozumí jemu. Sobotková a Dittrichová tvrdí,
že otec je mostem, který vede dítě do společnosti (Sobotková, Dittrichová, 2012).
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Zařízení pro děti do tří let zprostředkovává podmínky pro vzájemnou komunikaci.
Pomocí řeči se děti učí a spolupracují. Vychovatelé jsou jim tedy správným řečovým
vzorem, veškeré činnosti doprovází slovem a vytváří stimulující prostředí, aby obohatili
slovní zásobu, porozumění dětí. Předkládáme dětem obrázky, obrázkové knihy a
předčítáme jim.

Rozvoj lokomoce
V této fázi lidského vývoje dochází k velkému rozvoji pohybu, právě díky pozitivní
zkušenosti dítěte ovládat svoje tělo a možnosti opakovat určité naučené činnosti do hry
(Vágnerová, 1997).
I když je dětská chůze zpočátku vratká, v 18. měsíci se pohyb zdokonaluje. Dítě rychle
běhá, vyleze na překážky, sedne si na „bobeček“, hází věcmi, kope do míče. Také se
zlepšuje chůze do schodů (Matějček, 2005). V tomto věku se děti začínají zajímat o
pohybové dovednosti typu: jízda na tříkolce, poskakování, lyžování atd. Většina těchto
aktivit je zpočátku nekoordinovaná a neobratná, ale individuální a citlivý přístup rodičů
je předznamenáním značného pokroku (Šulová, 2010).
Rodič nebo vychovatel podporuje dítě v jeho úspěších, je mu nablízku, podporuje ho a
podněcuje k pohybu. Formuje prostředí uvnitř i venku tak, aby dítě mohlo lézt,
překonávat překážky nebo různý terén, vnímat svět z jiné perspektivy a prožívat radost
z volného pohybu.
Kolem 1 roku uvolňuje úchop ruky, staví kostky na sebe, bere do ruky předměty, pouští
je na zem a strká předměty do různých otvorů (Matějček, 2005, s. 91-95). Při čárání děti
uchopují tužku uprostřed a do dlaně a zkouší vertikální, horizontální čáry, později je
kříží. Dalším stadiem je čmárání do kruhu (Sobotková, Dittrichová, 2012, s. 121).
Zvládnutí lokomoce je chápáno jako symbol úspěšného vývoje. Dítě začíná vnímat svět,
učí se v něm orientovat a manipuluje s předměty. Podporuje svoje touhy po získávání
informací a učení se. Získaná zkušenost splňuje také potřebu jistoty a bezpečí. Instituce
pro děti mají za úkol připravit jisté a bezpečné prostředí, ve kterém poznávají svoje tělo,
zkouší a experimentují. Je důležité, aby prostory jeslí nevypadaly jako prostředí
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mateřské školy. Pedagogika raného věku má základ v psychomotorice, to znamená
vnímání pomocí smyslů.
Zařízení jeslí je specifické v tom, že se prostředí musí vytvářet od země, z úrovně, ve
které děti vnímají. Modelujeme podlahu podestami, schůdky, nakloněnými rovinami,
prohlubeninami, žebřiny, nepravidelné stupně s různými povrchy. Pokud dítě necháme
samostatně lézt a objevovat, prožívá vlastní jednání, které mu rozšiřuje možnosti.
Rozvoj rovnováhy a pohybového smyslu se děje díky houpání, otáčení, proto zařadíme
do prostoru jeslí houpačky, žebřinové houpačky.

Podmínky vzdělávání
Věcné podmínky
Vstupní chodba


hlavní dveře jsou uzamykatelné, zastřešené stříškou;



zóna pro dětské kočárky, odrážedla, dětské sedačky;



vchodové dveře jsou zajištěny tak, že si je dítě samo nemůže otevřít;



hygienické předpoklady, např. špína z venku se nedostane dovnitř
(Kindergarten heute, 2009).

Šatna


prostorná skříňka pro děti, do které se musí vejít oblečení na výměnu,
(do deště, za slunečného počasí, plenky atd.);



skříňka pro děti je nízko, děti mají k věcem přístup;



nábytek v šatně je bez rohů, aby nedocházelo k úrazům.



stolička k sezení také pro rodiče (Kindergarten heute, 2009).

Prostor herny
-

centrální prostor, jistá základna, která zaručuje volnost,

-

modulovat podlahu prostor od země;

-

oddělený prostor pro odpočinek, pozorování a relaxaci;
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-

Materiály pro děti: obrázkové knihy, sešity s fotkami, umělecké fotky,
kalendáře, rytmické nástroje, hudební nástroje; konstruktivní a didaktické
stavebnice

-

Věci každodenní potřeby: deky, polštáře s různou výplní, šaty na převlékání,
nádobí, zrcadlo, kartony;

-

Přírodní materiály: kaštany, listy, rýže, fazole, písek, voda (von der Beek, 2010).

-

Miniateliér: místnost nebo část pokoje, která je uzpůsobena k tvoření. Důležité
je zde umyvadlo, regál na výtvarné věci, stoly nebo malířské stojany, podložky
pro malování, stojan na sušení výrobků, nástěnky.

-

Místnost na odpočívání: v jeslích je lepší mít stabilně zařízenou místnost na
spaní s matracemi, děti mají vlastní ložní prádlo.

-

Sanitární prostory: jsou v blízkosti herny a vedlejších místností, nachází se zde
přebalovací stůl, prostor pro hry s vodou, pěnou na holení.

Zahrada


houpačky;



malé skluzavky;



závodní tratě pro boby car, tříkolky;



pískoviště a blátoviště.

Životospráva
Přijímání potravy patří mezi biologické, ale i sociální potřeby, jelikož se při nich rozvíjí
vztahy mezi dětmi a vychovatelkami. Vychovatelky jsou navíc dětem při stravování
vzorem, takže je dobré, když jí všichni pohromadě. Určíme jednoduchá pravidla
stolování, např. že děti mohou vstát od stolu, až pokud jsou najedené, nemluví s plnými
ústy atd.
Děti si mohou rozhodnout, kolik toho sní, samy si prostřou stůl, nadají si jídlo a pak po
sobě uklidí, případně využijí pomoc vychovatelky.
Pitný režim je volně k dispozici dětem po celý den.
Odpočinek
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Děti odpočívají dle svých individuálních a věkových předpokladů. Je dobré, když si
odpočinou a relaxují. Mohou si donést nějaký předmět z domova, který jim usnadňuje
usínání.
Psychosociální podmínky
Vychovatelka vytváří klidné prostředí plné důvěry a respektu potřeb dětí. Velmi
důležitá je adaptace dětí na zařízení. Dle mého názoru je nejvhodnější berlínský model
adaptace, kdy rodiče s dětmi navštěvují zařízení, tak dlouho, dokud si nevytvoří
důvěrný vztah k vychovatelce. Úloha pedagoga má v tomto velmi významnou roli,
neboť jistá vazba mezi ním a dítětem bude základem pro další vztahy v zařízení. Vedení
zajistí jednu vychovatelku- doprovázející22, která bude mít dítě v době adaptace na
starosti.
Vychovatelka využívá při práci s dětmi jeho pozorování při různých činnostech. Může
tím zjistit, co právě prožívá, v jaké se nachází fázi vývoje, a porozumět jeho činnostem,
pokud ještě neumí mluvit. Na základě pozorování dítěte a následné dokumentaci
vzdělávacích procesů raného věku, se zaměřujeme na vhodné a cílené aktivity dle
momentálního zájmu dětí (von der Beek, 2010). Pozorování dětí zapisujeme a
dokumentujeme. Jednak z něho můžeme reflektovat naši dosavadní práci, ale také
hodnotit vývoj dětí.
Organizace třídy
Vrstevníci jsou pro děti velmi důležití, protože jsou jejich rovnocennými partnery při
hře. Jsou stejného věku a na podobném vývojovém stupni.
Děti do tří let potřebují jiné uspořádání dne, prostoru a materiálů než děti starší. Mají
individuální rytmus, jinou úroveň řeči, času stravování. Potřebují vychovatelky, které
rozumí jejich nonverbální komunikaci. Děti od 1 roku do 3 let mají mezi s sebou větší
rozdíly, proto je sdružujeme do tříd podle věku.
Pedagogické zajištění
Pedagogičtí pracovníci mají dostatečnou odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi do tří
let a zúčastňují se dalšího vzdělávání.
22

Označení „doprovázející“ vychovatelka, v němčině Bezugsperson, zde používám jako osoba, která
bude dítě provázet při adaptaci, se kterou si vytvoří vztah důvěry.
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Celý pracovní tým spolupracuje, setkává se v rámci pracovních porad, kde řeší otázky
organizace, ale i hodnocení dětí.
Vychovatelky respektují základní potřeby dětí a vnímají každé dítě individuálně.
Spolupráce s rodiči
Jesle se snaží vytvořit takové prostředí, které je blízké rodině. Rodiče a vychovatelé
spolu vzájemně spolupracují, předávají si informace o dítěti, o přáních a očekáváních
rodičů. Vychovatelka nabízí rodičům rozhovory o vývoji dětí.
Vychovatelka působí také jako rádce rodičů, kdy je může taktně upozorňovat na
zlepšení určitého zmeškaného postoje (Prekopová, Schweizerová, 2008).
Rodiče se podílejí na utváření vzdělávacího plánu a mohou se kdykoliv zapojit do
programu zařízení.
Spolupráce s organizacemi
Zařízení se snaží otevřít společnosti. Vychovatelky s dětmi se zapojují do aktivit města.
Spolupracují s mateřskou školou na návaznosti výchovy.

Struktura vzdělávacího modelu pro děti raného věku
Kompetence dětí raného věku
Kompetence dětí raného věku znázorňují tendenci budoucích kompetencí. Do tohoto
období pokládáme základy všeho, co bude mít v budoucí osobnosti dospělého člověka
význam (Havlínová a kol, 2000).

Hlavní cíle v kompetencích dítěte:


Nést zodpovědnost za své chování.



Projevovat se kreativně.



Naučit se řešit problémy.



Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.



Ovládat prosociální chování.
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Spolupodílet se na chodu společnosti, ve světě, v přírodě.

Hlavní záměry:


Důraz na individuální přístup.



Podpora samostatnosti.



Rozvíjení schopností, znalostí, dovedností.



Spolupráce s rodinou.



Citlivé vedení vychovatelky.
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Závěr
Hlavní cíl diplomové práce byl uskutečňován na základě pozorování a analýzy
teoretických a praktických předpokladů pro vytváření institucionálního vzdělávání dětí
do tří let v Německu a následné porovnání se situací v České republice.
Počátek výchovy a vzdělávání dětí raného věku byl v českých a německých zemí
podobný. Stejně jako u nás i v Německu vznikala tato zařízení s cílem opatrovat děti,
pokud je matka v zaměstnání. Postupně byla péče o děti spojena s výchovou a
vzděláváním. Největší krize institucionálního vzdělávání nastala v poválečném období,
kdy se začala navyšovat kapacita dětí v jeslích, prostředí neodpovídalo vývojovým
potřebám dětí, institucionální zařízení nekomunikovala s rodiči a celý systém
prosazoval cíle socialistické společnosti. Výchova a vzdělávání po rozdělení Německa
probíhala v DDR za stejných podmínek. Naopak v BRD byla prosazována péče o děti
v prostředí rodiny, ke které jsme se přiblížili v devadesátých letech, kdy docházelo
k masivnímu rušení jeslí a péče o děti se přenesla do rodiny.
V souvislosti s demografickými změnami, proměnou rodiny a prostředí, dochází
k opětovným diskuzím o vhodných možnostech péče o děti do tří let a o umožnění
skloubit pracovní, rodinný a společenský způsob života rodiny. Spolková republika
Německo navíc k těmto důvodům přijala ještě stanovisko, že výchova a vzdělávání by
mělo začínat už od narození, protože se právě v tomto období dětem kladou základy
dalšího učení, začlenění mezi vrstevníky, komunikativních kompetencí pro děti
imigrantů a tím následně přispívají k boji proti chudobě, diskriminaci a významně se
podílejí na socializaci do společnosti světa. Začali tedy s promyšlenou výstavbou
zařízení denní péče, kterou podložili patřičnými výzkumy o přiměřenosti zařízení pro
děti do tří let. Ve výzkumech se prokázalo, že kvalitní výchova a vzdělávání dětí do tří
let v institucionálním zařízení má pozitivní vliv na budování kompetencí do budoucího
života.
Naše země je k bezvýhradnému přijímání institucionálních zařízení skeptičtější.
Nedůvěru přináší nejspíše negativní zkušenosti z let minulých. Vláda České republiky
se přitom podílí na Barcelonských kritériích v oblasti předškolních zařízení, ale co se
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týče dětí do tří let, nechává na rozhodnutí rodičů, kde a jak budou dítě vychovávat.
V České republice neexistuje mnoho možností umístit dítě do tří let v rámci institucí.
Státní jesle jsou zcela v kompetenci obcí, pro které jsou finančně náročné a jsou nuceny
je rušit. Soukromá zařízení nejsou dostupná pro každou rodinu kvůli vysokým
poplatkům. Budoucnost péče o děti do tří let je směřována na zavedení dětské skupiny,
která má také své přednosti a nedostatky. Pozitivní řešení zaujímá dostupnost zřizování
pro poskytovatele této služby. Naopak negativně vnímám věkovou strukturu přijetí dětí
od 6 měsíců do předškolního období bez vzdělávání a přípravy na základní školu a
obecnost odborné kvalifikace personálu, který bude s dětmi pracovat. Dětská skupina
částečně vychází z německé Kindertagespflege.
Česká republika nemá přesně vymezeny legislativní předpisy, podle kterých by výchova
a vzdělávání dětí raného věku měla probíhat. Lze ji realizovat v rámci vázané živnosti
„Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, kde musí zřizovatel splňovat kritéria
odborné způsobilosti a hygienických požadavků na prostory, ve kterých bude výchovu a
vzdělávání dětí provozovat. Zato německý legislativní systém specifikuje zákony pro
péči o děti a mládež na státní úrovni až po zákony jednotlivých zemí, které směřují ke
konkrétním formám institucí. Definuje vzdělávání a dosaženou kvalifikaci pracovníků,
určuje modely vzdělávání pro děti a mládež, zabývá se financováním zařízení, ale i
rodin a definuje přesné požadavky pro každý typ instituce.
Podstatnou výhodou je financování rodiny a výběr možností péče o děti raného věku,
kdy si rodiče mohou zvolit opatrování v rodině nebo v zařízení a v každém případě
získávají příspěvek na péči o dítě.
Jediným vzdělávacím programem českých jeslí, podle kterého některá zařízení fungují,
je Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku 1984. Pro personál,
pracující s dětmi do tří let, obsahuje metodicky zajímavé nabídky a možnosti práce
s dětmi rozdělených do dvou věkových skupin. Začínajícím sestrám v jeslích může být
kvalitním odrazovým můstkem k další kreativní činnosti s dětmi. Co v něm ale
postrádám, je určitá návaznost na pozdější předškolní a školní vzdělávání
prostřednictvím kompetencí a velmi důležitá spolupráce s rodiči, což je k době, kdy
kniha vyšla, běžné. V programu se klade důraz na cílené rozvíjení tělesné, hudební,
výtvarné, pracovní a mravní výchovy prostřednictvím řízených činností, zaměstnání,
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volné hry a ranního cvičení. Saský vzdělávací plán se zaměřuje na rozvíjení sociálních a
komunikativních kompetencí, které jsou důležité pro řešení situací a socializaci do
společnosti. Při práci s dětmi podporuje samostatné objevování a zkoumání předmětů a
jevů, řešení filozofických otázek v environmentální, matematické a náboženské oblasti.
Podporuje přirozenou kreativitu v estetických činnostech. Veškerá výchova a
vzdělávání probíhá neustálým přetvářením prostředí, které je multifunkční a nabízí
dostatek tradičních a netradičních předmětů k objevování světa. V institucionálním
zařízení zastává důležitou úlohu vychovatelka, která je rovnocenným partnerem při
výchově rodičů a zároveň také v dětské hře a jejich zkoumání světa. Saský vzdělávací
plán vyzdvihuje pozorování a dokumentaci dítěte, která slouží k reflexi práce
vychovatelky, ale také k diagnostice dětí a představuje základ vývojových rozhovorů
s rodiči a vytváření portfolia dětí. Německá institucionální zařízení se snaží více otevírat
společnosti. Kindertagesstätte fungují jako centra pro setkávání všech generací.
V praktické části jsem se zaměřovala na pozorování a analýzu obsahu, metod a
podmínek konkrétní výchovně vzdělávací činnosti v saských jeslích, česko-německé
mateřské škole a jejich porovnání s jeslemi v českém prostředí. Soustředila jsem se
hlavně na nejrůznější vzdělávací aspekty, které podporují osobité kognitivní procesy
dětí v raném věku. Výchovně vzdělávací činnosti Kita Entdeckerkiste a česko-německé
mateřské školy se shodují se saským vzdělávacím plánem, přičemž česko-německá
mateřská škola ho propojuje s rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní
vzdělávání a českou kulturou. Rozdíly s českými jeslemi spatřuji v uspořádání prostoru,
který je variabilnější, ale zároveň jednodušší, co se týká vybavení nábytkem a hračkami.
Dalším kladem je to, že děti mají pod dohledem vychovatelky přístup do všech prostorů
jeslí. K vybavení třídy patří nejen certifikované hračky, ale také dostatek přírodních
materiálů a věcí denní potřeby. Každému dítěti vede vychovatelka portfolio, celé
zařízení je vyzdobeno výtvory dětí a fotografickými dokumentacemi jejich činností.
Největší výhodou sledovaných zařízení německé a česko-německé mateřské školy je dle
mého názoru změna přístupu k učení dětí, které jsou směrovány k přirozenému a
zvídavému objevování, zkoumání světa, jenž vychází z jejich zájmu a individuálních
předpokladů a také postoj vychovatelky, která nechávala dětem dostatek prostoru k jeho
samostatnému učení, podporovala je v činnostech a kreativně utvářela stimulující
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prostředí. Dětské jesle v českém prostředí poskytují péči o děti s dokonalým servisem,
zajišťují kvalitní stravování a důsledné plnění hygienických podmínek. Dětské sestry
pracují s dětmi velmi svědomitě, pečlivě a s nejlepším vědomím rozvíjí schopnosti,
dovednosti a vědomosti dětí. Domnívám se, že výchovně vzdělávací systém českých
institucionálních zařízení pro děti raného věku je zastaralý a nevychází z aktuálních
pedagogicko-psychologických základů o metodách a způsobech vzdělávání. V České
republice neexistuje vzdělávací obor rané pedagogiky a dětské sestry jsou pouze
specializovány v rámci zdravotnictví a nemají tak příležitost dalšího kvalitního
pedagogického vzdělávání.
Porovnáním českých jeslí s německými nechci poukazovat na slabá místa našeho
institucionálního vzdělávání dětí raného věku a devalvovat tak práci dětských sester v
nich, ale ráda bych je povzbudila k diskuzi o proměně zažitého modelu výchovné práce
v jeslích a inspirovala k novým činnostem s dětmi do tří let, které v sobě nesou
obrovský potenciál.
Nejlépe optimální cestu k výchově a vzdělávání dětí do tří let vystihuje Jiřina
Prekopová. Věřím, že k tomuto cíli jednou dospějeme.
„Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu,“ říká se v jednom pákistánském přísloví.
Znamená to: Já ti tvoji cestu ukázat nemohu, ale jsem připraven tě na ní doprovázet,
abys mohl jít bezpečně. Dokud jsi u mě, chci se o tebe starat a dávat ti sílu, abys mohl
vykročit s radostí v srdci. Povzbudím tě, aby ses nevzdával, když klopýtneš“
(Prekopová, 2001, s. 11).
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