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Příloha 1  

Z. Helus: Deset základních funkcí rodiny 

1. Rodina uspokojuje základní potřeby dítěte;  

2. Rodina uspokojuje závažnou potřebu organické přináležitosti dítěte – vnímat a cítit, 

že patří do spolehlivých a láskyplných vztahů a identifkuje se s nimi;  

3. Rodina poskytuje dítěti prostor pro jeho aktivní projev, seberealizaci a součinnost 

s druhými;  

4. Rodina dítě uvádí do vztahu k věcem rodinného vybavení – k zařízení, hezkých a 

cenných předmětů, dítě se tak učí chránit si své a půjčovat, stejně jako vlastnost já 

mám, my máme;  

5. Rodina výrazně ovlivňuje sebepojetí dítěte v genderové oblasti, kdy se ztotožní dívka 

s matkou a chlapec s otcem;  

6. Rodina poskytuje dítěti dobré výchovné vzory a příklady;  

7. Rodina v dítěti zakládá, upevňuje a dále rozvíjí vědomí povinnosti, zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého, co patří k životu a je jako jeho 

neoddělitelná součást;  

8. Dítě má v rodině možnost vejít do mezigeneračních vztahů a tím hlouběji proniknout 

do chápání lidí různého věku, různého založení a postavení;  

9. Prostřednictvím rodičů, prarodičů, sourozenců a dalších přátel rodiny dostává dítě 

další povědomí o širším okolí, o společnosti a světě;  

10. Rodina poskytuje dětem útočiště nejen v životní bezradnosti. 

 

Zdroj: HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné 

vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4674-6., s. 149.
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Příloha 2 

UNICEF: Úmluva o právech dítěte, rozdělena do čtyř kategorií 

1. Hlavní zásady se týkají práva na život, práva na zapojení se do společnosti, celkově 

shrnují základní principy a veškeré články, které se od nich odvíjejí.  

Patří sem čl. 1: Definice dítěte 

  čl. 2: Odstranění diskriminace 

  čl. 3: Nejlepší zájem dítěte 

  čl. 6: Právo na život, přežití a rozvoj 

  čl. 12: Respekt k názoru dětí 

 

2. Právo na přežití a rozvoj - tato kategorie se týká všeho, co dítě potřebuje k tomu, 

aby mohlo správně růst a vyvíjet se. 

Patří sem: čl. 4: Právo na ochranu 

  čl. 5: Role rodičů 

  čl. 6: Přežití a vývoj 

  čl. 7: Registrace jmen a národnosti 

  čl. 8: Identita 

  čl. 9: Oddělení od rodičů 

  čl. 10: Rodinná jednota 

  čl. 14: Svoboda ve výběru náboženství 

  čl. 18: Odpovědnost rodičů 

  čl. 20: Děti z nefunkčních rodin 

  čl. 24: Zdraví a zdravotní systém 

  čl. 25: Národní péče o děti 

  čl. 26: Sociální bezpečí 

  čl. 27: Vhodná životní úroveň 

  čl. 28: Právo na vzdělání 

  čl. 29: Cíle vzdělání 

  čl. 30: Děti z menšinové společnosti 

  čl. 31: Hra a volný čas 

  čl. 42: Znalost svých práv 
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3. Právo na ochranu - právo dítěte na ochranu a bezpečí, právo na pomoc a ochranu 

před zneužíváním dospělých  

Patří sem čl. 4: Právo na ochranu 

  čl. 11: Únos 

  čl. 19: Ochrana před veškerými formami násilí 

  čl. 20: Děti z nefunkčních rodin 

  čl. 21: Adopce 

  čl. 22: Děti uprchlíků 

  čl. 32: Dětské práce 

  čl. 33: Drogová závislost 

  čl. 34: Sexuální zneužívání 

  čl. 35: Obchod s dětmi 

  čl. 36: Další formy zneužívání 

  čl. 37: Tresty 

  čl. 38: Válka a ozbrojené konflikty  

  čl. 39: Rehabilitace dětských obětí 

  čl. 40: Soud s mladistvými 

  čl. 41: Respekt k národnímu standardu 

 

4. Právo na zapojení se do společnosti - právo na vyjádření a vyslyšení dětí, právo na 

informace a zapojení se do společnosti.  

Patří sem čl. 4: Právo na ochranu 

  čl. 12: Respekt k názoru dětí 

  čl. 13: Svoboda vyjádření 

  čl. 14: Svoboda ve výběru náboženství 

  čl. 15: Svoboda shromažďování se 

  čl. 16: Právo na soukromí 

  čl. 17: Svobodný přístup k informacím 

 

Zdroj: Úmluva o právech dítěte: Čtyři kategorie. Www.unicef.cz [online]. Unicef, 2016 [cit. 

2016-05-11]. Dostupné z: http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete 
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Příloha P1 

Pozorování v Služba péče pro děti ve věku od 18 m. do 3 let v denním režimu 

Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování 

stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte, dříve jesle. V textu bude tento název uváděn 

zkráceně: „Služba péče o děti do 3 let“ 

 

Charakteristika předškolního zařízení  

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jehož zřizovatelem je město. Služba péče o děti se 

nachází v prostorách zdravotního centra. O děti se stará zdravotnický personál. Zařízení 

poskytuje hlídání a pravidelnou péči o dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte 

v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj 

schopností, kulturu a hygienických návyků. Jesle se nachází v panelové zástavbě na kraji 

města v patrové budově a v blízkosti přírody. Služba je poskytována v prostorách a 

místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, nejsou 

umístěny v blízkosti hluku a znečištění, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětského 

kolektivu.  

Šatna je prostorná, vybavená skříňkami a dvěma přebalovacími pulty. Z šatny je volný 

přístup do umývárny a WC, kde nechybí sprchový kout a nočníky pro děti. Přes umývárny 

se dostanou děti do třídy. Ta je prostorná a rozdělená na dvě části, vybavená stolečky 

s židličkami odpovídající velikosti dětí.  Tato část volně navazuje na prostor s kobercem 

určeným pro volnou hru a cvičení. Nachází se zde i několik rozdělených koutů – kuchyňka, 

dílna, kostky, autíčka a ostatní hračky. Na stejném patře se nachází i další místnost, která 

sousedí s hlavní místností – v dopoledních hodinách je využívána jako větší místnost pro 

pohybové aktivity dětí a v době odpočinku je považována za ložnici. Dále jesle využívají 

další místnosti zdravotnického centra: tzv. „Snoezelen“, vzdělávací místnost. Všechny 

prostory i chodby jsou dostatečně větratelné díky velkým oknům. Součástí zařízení je i 

prostorná zahrada, vybavená altánkem, pískovištěm, dřevěnými prolézačkami, domečkem a 

kůlničkou s hračkami a vybavením na zahrádku.  
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Dětský kolektiv 

Dětský kolektiv tvoří děti od cca 18-20 měsíců do 3 let. Ve třídě je 20 dětí rozdělených do 

menších skupin po 6 a 7 dětech. Každá skupina má svou kmenovou tetu, která se o ně stará 

a připravuje jim denní aktivity. Mohou se tedy na ni spolehnout. Ve skupině se nachází jak 

dívky, tak chlapci. Děti přicházejí do osmé hodiny ranní a jsou vyzvedány osobně tetou 

v šatně, kde vždy proběhne diskuze s rodičem. V tuto dobu se zde nachází všechny tety, 

které pečují o děti. Následuje dopolední svačinka. Jídelníček je zdravotně vyvážený, 

používají se kvalitní a zdravé potraviny. Děti dostávají jídlo nakrájené na talíři, používají 

pouze lžíci. Časové intervaly jsou dodržovány po třech hodinách. Zde jsem si všimla 

sehranosti personálu. Tety asistují u jídla – některým dětem pomáhají s jídlem, dokrmují je. 

Většina dětí však jí samostatně a způsobně sedí u stolečku. Po jídle jsou děti posílány do 

umývárny, kde na ně čeká další teta, která je usadí na nočník a pomůže umýt ruce. Následuje 

volná a/nebo řízená hra. 

 

Volná hra  

Děti si většinou hrály samy, pohybovaly se v blízkosti své tety. Vyžadovaly její pozornost, 

pomazlení (stále je měly na klíně). Děti okolo třetího roku si již hrály společně – kluci 

s autíčky, holčičky s panenkami. Především u chlapců jsem mohla pozorovat náznaky 

kooperativní hry.  Některé děti preferovaly stavění puzzlí. Především u nově příchozích dětí 

zde bylo možno pozorovat jejich „roztěkanost“. Nedokázaly udržet pozornost u jedné hry 

nebo hračky. Hračky často střídaly nebo je roznášely různě po místnosti. Na zahrádce děti 

nejvíce preferovaly jízdu na odrážedle, hru na pískovišti nebo tlačení kočárků.  

 

Řízená hra 

Děti udržely pozornost pouze chvilku. Teta vždy reagovala na potřeby dětí. V případě, že 

děti udržely pozornost, reagovaly velmi dobře a spolupracovaly. Jakmile teta viděla, že jejich 

pozornost upadá, propustila děti k volné hře. Poté se dětem věnovala individuálně. Většinou 

starší děti, okolo třetího roku (avšak tento věk není zcela samozřejmostí) a děti, které do 

zařízení docházely déle, byly zvyklé na denní režim a pravidla, vydržely déle spolupracovat 

s tetou. 
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Adaptace dětí 

Adaptace probíhá, podle popisu v rozhovoru s tetou z jesliček. (viz rozhovor R3), záleží na 

konkrétním dítěti, jak dobře se adaptuje. Také záleží na celkové spolupráci rodiny se 

zařízením.  

 

Klima předškolního zařízení a osobnost učitelky 

Jedna teta má na starosti vždy jednu skupinu dětí. Kromě toho se zde na klimatu podílí také 

paní hospodářka, která pomáhá při úklidu a při jídle. Hlavní slovo zde má ředitelka zařízení, 

která je v pozici alfa. Její funkce je administrativní. Paní ředitelka nepřipouští žádnou 

diskuzi, a komunikace s ní je velmi náročná, což se může projevit i na tetách, které se poté 

nemohou soustředit na svou práci a na děti.  

V jeslích pracují dvě tety, které jsou v této pozici celý život. Je vidět, že jsou sehrané, přesně 

vědí, co která jde dělat a proč. Jedna z tet, je zde nová - mladá, ale zaběhnutému systému 

práce se snadno přizpůsobuje. Mladší teta, je velmi ambiciózní a plná temperamentu, děti se 

snaží více vést a řídit. Možná svou občasnou nejistotou nepůsobila zcela otevřeně a 

autenticky vůči svým kolegyním. Žádná z vychovatelek zde nepůsobí rolí vedoucího, 

ačkoliv jedna teta tuto oficiální funkci má. Obě starší tety jsou klidné, trpělivé a vyrovnané. 

Všechny děti berou takové, jaké jsou. Dokáží se vcítit do potřeb dítěte, dokáží ho pochovat, 

dokáží včas ukončit hru, aby dítě nebylo přetěžováno, dokáží mu utvořit program na míru. 

Své děti velmi důkladně znají. Stejně tak jim důvěřují i rodiče dětí, kteří se snaží být co 

nejvíce k tetám otevření a dokáží s nimi spolupracovat. Rodiče si v případě této instituce, 

nekladou takové podmínky, jako rodiče v mateřských školách.  

Denní režim 

Služba péče o děti do 3 let je otevřená od 6:00 do 16:00 od pondělí do pátku 

6:00 – 8:00  příchod dětí, volná hra – jedna teta 

8:00 – 8:15 dopolední svačina 

8:15 – 10:45 výchovné činnosti, pobyt venku.  

10:45 – 11:15 oběd 

11:15 – 11:30 vyzvedávání dětí – příprava na spánek 

13:45 – 14:00 odpolední svačina – pokud děti potřebovaly spát déle, tety ho nechají 

14:00 – 16:00 vyzvedávání dětí – volná hra 
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Příloha P2 

Pozorování v dětské skupině 

Zřizovatelem této dětské skupiny je firma. Dětská skupina se nachází v přízemí areálu firmy, 

a možnost umístění dětí mají pouze zaměstnanci této firmy. V době pozorování se zde 

nacházelo 5 dětí ve věku 2 – 4,5 let, z toho byly dvě děti mladší tří let. 

Charakteristika předškolního zařízení  

Prostory DS jsou vytvořeny v areálu firmy. Nalezneme zde šatnu pro děti a šatnu pro 

učitelky, která slouží i jako sklad pomůcek. Třída je rozdělena na dvě části. Nachází se zde 

několik stolečků se židličkami, které odpovídají věku dětí, nábytek určený pro děti, ve 

kterém se nachází Montessori pomůcky, hračky a hry určené pro děti již od 1,5 roku. Ve 

druhé části této třídy nalezneme menší koutek s kobercem, který je určen pro hru dětí, 

řízenou činnost, odpočinek i spánek. Ve třídě je také jedna dětská postýlka. Kromě toho se 

zde nachází recepční pult určený pro učitelky, vybavený PC a telefonem. Z této místnosti je 

vstup do mini kuchyňky, kde se připravuje jídlo. Ze třídy je přístup do umývárny a WC, 

která je vybavena nočníkem a přebalovacím pultem a odděleným WC pro tety.  

Třída je velmi dobře osvětlená, jsou zde velká skleněná okna přes půl místnosti včetně 

velkých skleněných dveří. Venku před třídou je vyrobené umělé hřiště s měkkým, umělým, 

povrchem, skluzavkou, mini pískovištěm, a vybaveno dalšími hračkami (kočárky, 

odrážedly) a kohoutkem s pitnou vodou. V blízkosti DS je také vlastní zahrádka, kde si 

pěstují různé plodiny. V blízkosti firmy se nachází další dětská hřiště.  

Obědy se do dětské skupiny dováží z jídelny, svačiny si vyrábí vychovatelky samy. Při 

svačinkách sedí všichni společně u stolečku a vychovatelka maže, krájí a nabízí dětem 

vybrané potraviny. Děti se tak učí trpělivosti, počkat než na ně dojde řada, starší děti si 

mohou chléb namazat samy. Časový interval mezi jídly je přibližně tři hodiny. V průběhu 

rána mají děti k dispozici čerstvé ovoce a cornflaky bez mléka. Děti mají možnost se 

kdykoliv během dne napít vody nebo ovocného čaje.  

Pobyt venku je za každého počasí, výjimku tvoří velký vytrvalý déšť, velký mráz nebo 

horko, či špatné ovzduší.  
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Tety se snaží naplňovat potřeby dětí jak základní tak psychosociální. Snaží se vypracovávat 

denní přípravu na základě vývojové úrovně dětí. Je zde více kladen důraz na volnou hru dětí 

a jejich spontaneitu. Řízená činnost je většinou kratší.  

 

Dětský kolektiv 

Skupina dětí se zde velice často střídá, je nestálá a věkově nestejnorodá. Děti nemusí 

docházet do DS pravidelně každý den, ale dochází podle potřeb rodičů. Jedná se tedy o 

náročnou práci pro plánování a organizování dne pro tety. V této skupině je velmi dobře 

zřetelné, které z dětí tuto skupinu vede, kdo je tzv. „guru skupiny“.  

 

Volná hra  

Děti mají možnost volné hry, podle potřeby, do tzv. pohybové chvilky nebo do svačinky. 

Děti si hrály společně s velkou molitanovou stavebnicí, stavěly si puzzle u stolečku, hrály si 

s hračkami.  Mladší, dvouletý chlapec si hrál s dětmi, případně pozoroval jejich hru, nebo si 

hrál sám u stolečku se svou hračkou. Během týdne se postupně přidal k dětské hře. U starších 

dětí měla společná hra znaky kooperativní hry. Kromě dopolední volné hry, měly děti 

možnost volné hry při pobytu venku, který byl považován za velmi důležitý, a dále po spaní 

než si děti vyzvedly rodiče.  

 

Řízená hra 

Všechny děti měly společnou řízenou činnost. Tety volily řízenou hru před svačinkou, jako 

tzv. pohybovou nebo hudebně pohybovou chvilku.  

Po svačince následoval ranní kruh s rituály, které děti velmi dobře znaly. Všechny děti 

spolupracovaly s tetou, mladší dokonce vydržely více než děti starší. Zpočátku se nejmladší 

chlapec styděl, ale nakonec se přidal a komunikoval. Děti se během řízené činnosti 

seznamovaly s okolím, avšak dle mého názoru byly dětem podávány takové informace, které 

jsou nad jejich možnosti chápání a bez využití hry. Například: včela: anatomie včely, přesně 

jak a co dělá. Většinou tyto aktivity byly dětem podávány teoreticky s názornými 

pomůckami spíše pro základní školu.  
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Adaptace dětí 

Dětská skupina nabízí individuální adaptační program, který se přizpůsobuje především 

potřebám rodičů. Výhodou je, že děti jsou s rodičem na „stejné půdě“ a rodič může v případě 

potřeby přijít, kdykoliv, za svým dítětem. 

 

Klima předškolního zařízení a osobnost učitelky 

O děti se starají dvě tety, které se zde pravidelně střídají. Svou činnost si pečlivě domlouvají 

dopředu, tak aby na sebe mohly navazovat. Ředitelka se o děti nestará, spíše organizuje chod 

dětské skupiny a vede obě vychovatelky - tety, ke vzájemnému respektu. Všechny učitelky 

i ředitelka se každý rok účastní na tvorbě Výchovně vzdělávacího programu. 

Hlavní slovo má jedna z vychovatelek, která je zde zaměstnána nejdéle. Mohli bychom říci, 

že je v pozici alfa, a její názory týkající se organizace a práce s dětmi jsou respektovány, a 

to včetně ředitelky. Tato teta je spíše temperamentní, akční. Druhá vychovatelka, která je 

spíše klidnější povahy, bere na sebe pozici beta.  

Komunikace mezi jednotlivými osobami je dobrá a přátelská, vztah mezi nimi přechází do 

osobní roviny. V přístupu k dětem se obě vychovatelky neliší a vzájemně se doplňují. Obě 

učitelky jsou vlídné, otevřené nejen dětem, ale také k rodičům. Jsou schopné akceptovat 

jakékoliv dítě, ale i jeho rodiče bez předsudků a odlišností. Obě vychovatelky jsou 

dostatečně empatické k dětem i jejich rodičům, a to nejen v adaptačním období. Dokáží se 

vcítit do dítěte, aniž by ho jakkoliv zesměšňovaly nebo zlehčovaly jeho situaci, ale stejně 

tak zbytečně nezveličovaly.  

Celkové klima dětské skupiny, na mě působilo velice příjemně a otevřeně. Děti se zdály být 

v klidu, dokonce bych řekla, že se zde chovaly jako doma. Své tety braly jako své skutečné 

tety. Nebály se jich, a rády se k nim přišly pomazlit a pochovat. Po celou dobu zde vládla 

pozitivní a klidná atmosféra.  
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Denní režim 

DS je otevřena od 7:00 do 16:00.  

7:00 – 8:10 příchod dětí, ovocná svačinka 

8:10 – 8:30 elipsa – ranní kruh 

8:30 – 8:40 osobní hygiena příprava na svačinu 

8:40 – 9:00 dopolední svačina 

9:00 – 9:20 spontánní a námětové hry 

9:20 – 9:50 integrovaný didaktický cílený celek (dle činností daného dne) 

9:50 – 10:00 osobní hygiena, příprava na odchod ven 

10:00 – 11:00 pobyt venku v závislosti na počasí 

11:00 – 11:05 hygiena, příprava na oběd 

 11:05 – 11:25 oběd + odchod dětí domů 

11:25 – 11:40 osobní hygiena, čištění zubů 

11:40 – 12:00 čtení pohádky, uspávání 

12:00 – 14.15 spánek, odpočinek 

14:15 – 14:30 probuzení, osobní hygiena 

14:30 – 14:50 odpolední svačina 

14:50 – 16:00 volná hra, odchod domů 
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Příloha P3 

Pozorování v soukromé mateřské škole 

Zřizovatelem mateřské školy je soukromá osoba. Mateřská škola se nachází na okraji města 

v blízkosti městského parku a CHKO. MŠ je součástí soukromé střední školy. Tato mateřská 

škola nabízí výchovně-vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let. 

Charakteristika předškolního zařízení  

Školka je umístěna ve starší budově vedle městské nemocnice. K dispozici jsou dvě 

místnosti, dvě šatny a dvě umývárny. V jedné místnosti se nacházejí stolečky a ostatní 

nábytek vhodný pro děti. Prostor v této třídě volně navazuje na prostor s kobercem určený 

pro volnou hru a cvičení. Nachází se zde několik hracích center – kuchyňka, dílna, kostky, 

atd. Můžeme zde nalézt velké množství hraček, které jsou z části v nepoužitelném stavu, 

některé neodpovídají věku dětí, málo hraček podporuje rozvoj fantazie a tvůrčích schopností.  

Druhá třída, s vlastní šatnou a umývárnou s WC, je velikostně podobná. Tato třída 

s kobercem je využívána především pro řízené, pohybové činnosti a odpočinek dětí. Děti zde 

mají rozložená lehátka po celý den, třída tak využívá pouze část prostoru. Mezi třídami je 

mini kuchyňka určená pro hospodářku, která zde připravuje jídlo. Všechny třídy i chodby 

jsou dostatečně větratelné díky velkým oknům.  

Jídelníček je pestrý a vhodný pro takto malé děti. Děti dostávají jídlo nakrájené na talíři, 

používají pouze lžíci. Časové intervaly jsou dodržovány po třech hodinách. Jídelníček má 

na starosti vedoucí stravování. Pobyt venku nebo v okolí mateřské školy dle počasí a 

podmínek. Pronajatá zahrada se vzrostlými stromy a zelení, bez hracích prvků.  

 

Dětský kolektiv 

Do mateřské školy je zapsáno celkem 21 dětí. V průměru dochází okolo 15 dětí denně. Jedná 

se o skupinu věkově smíšenou od 2 do 6 let. V této skupině je zhruba stejný počet chlapců i 

dívek. Převažují zde děti mladší tří let, kterých je okolo 10. Jedno dítě je šesti leté, avšak, 

pravděpodobně s PAS. V této skupině se nachází celkem 4 děti s OMJ. Děti v této skupině 

se během roku často střídají, jelikož, většinou, při dovršení třetího roku, odchází do státní 

mateřské školy.  
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Volná hra 

Starší děti si hrají společně, zvláště chlapci si rády staví z kostek nebo z Lega. Objevují se 

zde prvky kooperativní i konstrukční hry. U dětí mladších, především u holčiček, převažuje 

hra napodobivá a manipulační. Mladší děti si hrají vedle starších dětí, případně přijímají 

jednou z rolí, kterou jim starší děti přidělí. Děti se při volné hře rozpadají do menších skupin 

po 2, 3 až 4 dětech. 

Malé holčičky si rády hrají v kuchyňce, vozí panenky, případně si hrají na doktorku. Jen 

několik dětí kreslí u stolečku. Některé děti si vyžadují pozornost učitelky. Děti mladší tří let, 

velmi často mění svou herní aktivitu a stejně tak i množství her a hraček. Většinou při volné 

hře se děti často napadají, bijí, koušou a křičí.  

 

Řízená hra 

V této mateřské škole z celého dne, převažuje řízená hra. Děti při skupinové hře vcelku 

spolupracují. Objevuje se zde nejednotnost učitelek (nejen při řízené činnosti), děti nevědí – 

zda udělat kroužek, nebo být v zástupu. Celkovou spolupráci kazí spíše starší děti a děti 

s OMJ. Děti mladší tří let se zapojují. Nově adaptované děti neudrží pozornost, nechápou 

pravidla. Učitelky volí stále stejné hry a cvičení. Jen výjimečně volí nějakou novou hru či 

aktivitu. Řízená chvilka byla vždy pro všechny děti stejná, ve stejný čas a po stejnou dobu.  

 

Adaptace dětí 

Mateřská škola nabízí možnost postupné adaptace dětí, ale jen málokdo ji z rodičů využije. 

Během mého pobytu se v mateřské škole adaptovalo několik dětí. U každého adaptace 

probíhala jinak. Některé nově příchozí děti odmítají jídlo. Nově adaptované děti spíše 

skupinu dětí pozorovaly, vyžadovaly si přítomnost učitelky. Postupně děti získaly jistotu a 

hrály si nejdříve samy, poté se zapojily do hry s ostatními dětmi. 

 

Klima předškolního zařízení a osobnost učitelky 

Škola má celkem 4 pedagogické pracovnice - učitelky a jednu hospodářku.  

O děti se zde starají čtyři, starší, paní učitelky, které kromě pedagogické činnosti v MŠ 

vykonávají dozor na internátu dané střední školy. Pracují na směny. Neslouží tedy dvě 
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konkrétní učitelky společně, ale na základě služebního rozpisu. Objevuje se zde nejednotnost 

ve výchovně-vzdělávacím programu, stejně tak v přístupu k dětem.   

Tři učitelky, (pro lepší orientaci je pojmenuji učitelka: 1, 2, 3 a 4), v této MŠ slouží od září 

nebo od listopadu 2015, jedna učitelka (4) zde působí od jejího založení. Tato učitelka však 

nemá hlavní slovo a spíše bychom ji mohly přiřadit do pozice gama, kdy nemá vysloveně 

žádné nápady a nikam sebe ani dětskou skupinu neposouvá. Z mého pozorování dedukuji, 

že v této pozici je dobrovolně z důvodu brzkého odchodu do důchodu. Někdy mi přišlo, že 

paní učitelka nemá s takto malými dětmi trpělivost, poměrně často na ně zvyšovala hlas a 

volila spíše řízený a direktivní způsob výchovy. Program na daný den si nepřipravovala a 

spíše volila takové hry a náměty, které již měla během své praxe vyzkoušené. Na jednotlivé 

potřeby dětí reagovala velmi různě, podle nálady. Ve svých názorech byla velmi striktní a 

na některé potřeby dětí nebrala příliš ohled, je málo empatická k dětem nově příchozím nebo 

malým, dvouletým dětem – často plačících. Paní učitelka je velice těžko čitelná, není příliš 

otevřená ani ke svým kolegyním, ani k dětem.  

Učitelka (1), v pozici alfa, která je dcerou majitele MŠ a SŠ, je zároveň také vedoucí této 

mateřské školy, se o školku stará jak po administrativní stránce (připravuje ŠVP pro tuto 

MŠ), tak po výchovně-vzdělávací stránce. Plánuje celoroční, měsíční i týdenní akce pro 

mateřskou školu, stejně tak jako pro jednotlivé činnosti s dětskou skupinou. Tato učitelka 

naprosto samozřejmě akceptuje jakékoliv dítě, které přijme do skupiny. Velice dobře rozumí 

dětem, které mají určitý hendikep – LMD, rysy autistického spektra, dalo by se říci, že je na 

tuto problematiku odborníkem (má vystudovanou speciální pedagogiku a více než 

dvacetiletou praxi s těmito dětmi). Občas volí direktivní způsob výchovy. Snaží se být 

empatická k dětem a jejich potřebám, snaží se respektovat jejich práva. Paní učitelka se snaží 

být otevřená nejen k rodičům, ale i ke svým kolegyním a otevřeně a upřímně s nimi 

komunikuje. Podíl volné hry a řízené hry, je vcelku vyvážený. 

Učitelka (2), zde pracuje nejkratší dobu, avšak je velice aktivní. Pečlivě si dělá přípravu, 

komunikuje s ostatními učitelkami i rodiči. Občas mi bohužel přijde, že její otevřenost vůči 

kolegyním není zcela upřímná. Její pozice v této skupině učitelek je role beta, má skutečný 

zájem o svou práci a do skupiny přináší konstruktivní kritiku, nové a praktické nápady.  Ve 



 

4 

 

své práci s dětmi upřednostňuje řízenou činnost před volnou hrou. K dětem se snaží být 

autentická, empatická a uspokojuje jejich potřeby.  

Učitelka (3), která zde pracuje také kratší dobu, je velice hodná, tichá, milá a s velkou 

trpělivostí k dětem. Preferuje volnou hru před řízenou činností. Rodičům si na dítě nestěžuje. 

Tato učitelka, asi nejvíce ze všech učitelek v této MŠ, je k dětem empatická, především k těm 

nově příchozím a nejmenším dětem, je autentická, dobře čitelná a nepřetváří se. Akceptuje 

všechny děti takové, jaké jsou, nedělá mezi nimi rozdíly, nevyhledává chyby na dětech. Ve 

svém jednání, nejen s dětmi, ale s kýmkoliv jiným, volí empatický rozhovor s aktivním 

nasloucháním. Tato učitelka se však nachází v pozici gama. Do skupiny učitelek nepřináší 

nové nápady, přípravy s dětmi si dělá výjimečně.  

Velice záleží, jaké dvě učitelky spolu slouží, od toho se také odvíjí celkové klima třídy. 

Pokud učitelky nejsou zcela otevřené, má to velký vliv i na skupinu, a nejhůře to snáší děti 

dvouleté a nově příchozí, které se nachází v adaptační době. Paní učitelky si průběžně 

předávají informace o dětech, bohužel si nevedou žádná portfolia dětí, které bych 

považovala, při tomto způsobu vedení, jako velký přínos. 

Ne všechny učitelky akceptují vývojovou úroveň dětí. Potřeby dětí se snaží učitelky 

respektovat a naplňovat, ale chybí zde pocit jistoty, bezpečí a pocit stálosti. Mateřská škola 

zajišťuje jeden den v týdnu, dopoledne, výuku anglického jazyka externím pracovníkem. 

Děti několikrát do měsíce navštíví kino, divadlo, podniknou výlet autobusem a různé akce. 

Dvakrát do roka děti připravují představení pro rodiče.  

Mateřská škola se snaží spolupracovat s rodiči, upozorňují rodiče v případě drobných 

odchylek nebo nemoci dítěte. Učitelky se snaží reagovat na potřeby rodiny, a maximálně jim 

vycházet vstříc. 
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Denní režim 

MŠ je otevřena od 6:00 do 17:00.  

6:00 – 8:00 příchod dětí do MŠ 

6:00 – 8:00  volná hra, individuální činnosti 

8:00 – 8:15 komunikační kruh, jazykové chvilky 

8:15 – 8:35 řízené činnosti, relaxační cvičení 

9:35 – 9:00 hygiena, dopolední svačina 

9:00 – 9:20 řízená činnost – hlavní tematická činnost  

9:20 – 9:45 příprava na pobyt venku 

9:45 – 11:45 pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na 

ekologickou výchovu, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního 

rámcového programu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním 

světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ) 

11:45 – 11:50 hygiena, příprava na oběd 

11:50 – 12:15 oběd  

12:15 – 14:15 odpolední odpočinek - odchod do druhé místnosti - příprava na spaní 

14:15 – 14:45 hygiena, svačina 

14:45 – 17:00 volná hra dětí a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, odchod domů 
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Příloha P4 

Pozorování v  mateřské škole obecní 

Mateřská škola zřízena obcí na rozmezí Jižní Moravy a kraje Vysočina. Jedná se o 

příspěvkovou organizaci pro děti ve věku od 2 do 6 let.  

 

Charakteristika předškolního zařízení  

Školka se nachází ve středu obce a je umístěna v areálu základní školy. MŠ je po celkové 

rekonstrukci. K budově přiléhá nově zbudované dětské hřiště s průlezkami a pískovištěm. 

Třída je prostorná rozdělená na několik částí - center. V přední části se nachází lavičky do 

tvaru U - tato část slouží pro komunitní kruh a scházení dětí. Vlevo se nachází stolečky 

s židličkami odpovídající velikosti dětí a nábytek je uzpůsoben tak, aby vyhovoval 

různorodým činnostem a aktivitám dětí. Prostor v této třídě volně navazuje na prostor druhé 

třídy, kde je vybudované podium, na kterém jsou umístěna lehátka pro odpolední odpočinek. 

Pod podiem je prostor pro volnou hru, který je nazýván „podpalubí“. Nachází se zde několik 

koutů – kuchyňka, obchod a klidová zóna. Všechny prostory i chodby jsou dostatečně 

větratelné díky velkým oknům.  

Jídelníček má na starosti vedoucí školní jídelny a je zdravotně vyvážený, pestrý. MŠ 

respektuje zákaz na určité potraviny u jednotlivých dětí. Časové intervaly jsou dodržovány 

po třech hodinách. Pitný režim je zajištěn formou nádoby s výpustkou u učitelského stolu, 

děti se tak mají množnost kdykoliv během potřeby napít. Pobyt venku dle počasí a 

podmínek, na vybavené zahradě nebo v okolí.  

 

Dětský kolektiv 

Celkem je v této mateřské škole zapsáno 18 dětí. Ve školním roce 2015/2016 dovrší nebo 

dovršilo 3 let 7 dětí. V době mé přítomnosti bylo ve třídě 10 – 13 dětí. Jednalo se o skupinu 

věkově smíšenou, od dvou do 6 let. Dvě děti půjdou v září do školy, třem dětem nebyly ještě 

tři roky – dvě z nich nastoupily v září, jedno je v adaptační době. V této skupině dětí 

převažují holčičky. Děti se navzájem ve třídě znají, a to nejen ze školky. Dvouleté děti se 

sdružovaly u svých sourozenců, případně příbuzných nebo známých z vesnice. Žádné z dětí 

se zde fyzicky, ani jinak, nenapadalo. Starší děti vysvětlovaly mladším, co a jak mají dělat, 
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pomáhaly jim plnit úkoly, zadané učitelkou – například hledání barev po třídě. U jídla bylo 

vidět, že zde funguje sehraný tým. Děti se již od útlého věku, od dvou let, učí samostatnosti, 

sebeobsluhy, včetně používání příboru. Děti sedí dle velikosti u jednotlivých stolečků. 

Nejmenší děti nejblíže k výdeji jídla. Učitelky děti do jídla nenutí, pouze je pobízejí. 

Z počátku, zvláště v době adaptace, jsou učitelky připraveny dítěti ve stravování pomoci, ale 

zároveň podporují dítě, aby samo jedlo.  

 

Volná hra  

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají možnost svou volnou hru 

dokončit. Mají možnost se uchýlit do klidového koutku a neúčastnit se společných činností. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám. Volná hra v rámci denního režimu trvala do svačinky. Po řízené činnosti si děti 

mohly opět hrát. Učitelka se následně individuálně věnovala skupině dětí nebo jednotlivci – 

při výtvarných činnostech, pracovních činnostech s předškolními dětmi. 

Děti se při volné hře shlukovaly spontánně do menších skupin, po dvou až čtyřech dětech. 

Nejvíce si děti hrály v „podpalubí“ v domečku nebo s polikarpovou stavebnicí. V případě, 

že si děti hrály samy, individuálně, hrály si většinou u stolečku s některou hrou – různé 

skládání puzzlí, zatloukání hřebíků, hry pro jemnou motoriku, případně si volily stavebnice 

typu lego. Tyto děti hru velice často střídaly. Musím však říci, že respektovaly pravidla 

nastavené ve třídě, po skončení hry si vše samy automaticky uklidily.  

Učitelka ani asistentka do hry nezasahují. Pouze kontrolují a zajišťují bezpečnost dětí. 

Většina dvouletých dětí v této třídě, má svého sourozence, kterého se drží.  Tyto děti se do 

hry příliš nezapojují, spíše pozorují, respektují a přijímají hru starších dětí. Díky stálému 

kolektivu, stálému způsobu vedení, již takto malé děti dokáží respektovat a dodržovat 

pravidla a řád v mateřské škole zcela bez problémů. I když zde nemá dítě svého sourozence, 

má zde některého svého kamaráda nebo příbuzného ze vsi. 

 

Řízená hra 

Učitelka řízenou hru zahajovala rituálem na lavičkách. Jednalo se o přivítací rituál, který 

děti dobře znaly. Poté si je učitelka volala, na základě rituálu k sobě na koberec. I dvouleté 
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dítě tak, nahlas, řeklo, jak se jmenuje a koho si k sobě volá. Nebylo zde pravidlem, že si 

automaticky bude volat svého sourozence.  Učitelka pro děti připravila několik her, které 

hrály společně. Děti se tak, v souladu s RVP PV, zábavnou formou seznámily s rozvojem 

jazykových dovedností,  předmatematickými dovednostmi, básničkou, nebo pohybovými 

aktivitami. Veškeré činnosti byly voleny s akceptováním vývojové úrovně a potřeb dětí. 

Látka byla vykládána skupinově po dobu, kdy děti udržely pozornost. Poté si děti mohly 

hrát. Po ukončení této celo-třídní řízené aktivity, následovaly aktivity skupinové nebo 

individuální, které byly zaměřené na výtvarné činnosti nebo rozvoj předškolních dovedností.  

 

Adaptace dětí 

V době mé přítomnosti se v této mateřské škole adaptovala jedna dvouletá holčička. Pokud 

ve třídě byli její příbuzní, snášela celkovou adaptaci velice dobře. Jen občas si vzpomněla 

na maminku. Pokud ve třídě nebyli, dožadovala se maminky a vyžadovala si pozornost 

dospělé osoby. Způsob adaptace dětí do mateřské školy, upravuje vlastní ŠVP.  

 

Klima předškolního zařízení a osobnost učitelky 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči. MŠ nabízí logopedickou prevenci, práce s rodiči 

v tvořivé dílničce, spolupráci se ZŠ. MŠ pořádá různé akce pro veřejnost a besídky, výlety. 

Ředitelka, učitelky, asistentka i uklízečka mateřské školy se snaží o pozitivní klima 

v mateřské škole. Přispívají k tomu časté pedagogické porady a evaluace.  

O děti ve věku od 2 do 6 let se starají 2 kvalifikované pedagogické pracovnice a jedna 

asistentka. Všechen personál se navzájem zná, bydlí ve stejné nebo vedlejší vesnici, a udržují 

společně dobré poměry. Ředitelka má hlavní slovo, zabezpečuje mateřskou školu po 

administrativní stránce. Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílí všechny, jak 

učitelky, ředitelka, tak i asistentka. Učitelky si vytváří třídní vzdělávací program, ale každá 

učitelka si dělá vlastní přípravu bez závislosti na druhé. Učitelky se zde střídají po týdnu – 

dopolední a odpolední. Učitelky jsou povahově odlišné, ale vzájemně se doplňují. Při práci 

volí nedirektní způsoby výchovy. Líbí se mi, že mají stejné názory na volnou hru a na 

vzdělávání dětí. Významnou roli zde má také asistentka, která učitelce pomáhá s dětmi, aniž 

by ji jakkoliv zasahovala do výchovy nebo vzdělávání dětí. Přijímá roli asistenta k určitému 

dítěti s nějakou atypickou vadou. V případě potřeby je ochotná pomoci s dětmi. Učitelky 
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všechny děti přijímají bez předsudků, vůči dětem i rodičům jsou dostatečně autentické a 

empatické.  

 

Denní režim 

6:45 - 8:00  příchod dětí, individuální samostatné činnosti, individuální příprava 

předškolních dětí 

8:00 – 8:15 ranní pohybová chvilka 

8:15 – 8:45 svačina  

8:45 – 9:15 řízené činnosti, komunitní kruh, individuální nebo skupinové práce u stolečků 

9:15 – 9:30 příprava na pobyt venku 

9:30 – 11:00 pobyt venku – v případě nepříznivého počasí, pobyt a činnosti v relaxační 

třídě 

11:10 – 11:40 oběd 

11:40 – 12:15 osobní hygiena, příprava na odpolední odpočinek,  

individuální příprava předškolních dětí 

12:15 -  12:30 odchod domů, ukládání na lehátka 

12:30 – 14:00 odpolední klid 

14:00 – 15:15 svačina, pobyt venku (podle počasí),  

individuální příprava předškolních dětí, odchod domů 
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Příloha P0 

Strukturovaný rozhovor – dopis odborníkům  

 

Vážený paní, vážený pane…  

prosím Vás o zamyšlení a následný rozhovor nad níže uvedenými otázkami.  

Tyto otázky zpracovávám pro svou bakalářskou práci, která se zabývá zařazení dětí 

mladší tří let do předškolního zařízení - jejich potřeby, práva a zájmy. Nezabývám se 

v nich otázkou, zda tyto děti do předškolního zařízení patří či nikoliv. Dívám se na to 

pohledem, že tyto děti již v těchto zařízení jsou a mým cílem je zjistit CO a JAK můžeme 

udělat pro to, aby těmto dětem bylo v těchto zařízeních dobře a mohly harmonicky 

rozvíjet celou svou osobnost, na základě Vašich odborných znalostí a zkušeností a 

s ohledem na jejich potřeby a zájmy v souladu s jejich právy. Prosím, zamyslete nad níže 

otázkami z pozice Vaší praxe.  

 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu i za pomoc.  

S pozdravem,  

Zdeňka Fouknerová 
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Otázky: 

1. Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních 

zařízení. 

2. Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy 

PZ. 

3. Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo 

věkově heterogenní? 

4. Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

5. Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní 

zařízení, v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, 

organizace denního režimu?  

6.  Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové 

a osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete.  

7. Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se 

dětem v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce 

zdravotní? 

8.  Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

9.  Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

10.  Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

11. Diskuze nad dalšími otázkami, které vzniknou v průběhu rozhovoru.  
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Příloha  R1 

Rozhovor ze dne: 11. 1. 2016 

Místo rozhovoru: byt paní vedoucí jeslí 

Čistý čas rozhovoru: 1 hodina  

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: jeslová teta, vedoucí jeslí – praxe 35 let, nyní čerstvě v důchodu 

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů. 

 

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení  

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala v jeslích, tak budu hovořit o dětech od roku a půl do 

tří let. Samozřejmě, že pokud může zůstat dítě doma s maminkou, je to pro něj ideální, ale 

pokud není jiné řešení, myslím si, že jesle jsou dobrá alternativa.   

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

Jesle jsou pro tuto skupinu dětí skoro nejvhodnější, vzhledem k tomu, že tato skupina není 

tak velká. U nás v jeslích jsme měli kapacitu zhruba 20 dětí, což odpovídalo na 6 až 7 dětí 

na jednu tetu. Teta se jim mohla individuálně věnovat, což bylo jistě přínosem k těmto 

malým dětem. Kromě toho se zde dítě rozvíjí po dalších stránkách osobnosti, po hudební, 

tělesné, výtvarné a má pravidelný režim. Nevýhoda této skupiny u takto malých dětí, přeci 

jen je zde větší riziko nákazy a různé virózy. Na druhou stranu, jakmile si tímto dítě prošlo, 

později už s tímto problémy nemělo.  

Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo věkově 

heterogenní? 

Myslím si, že pro děti od 2 do 2,5 let je ideální skupina věkově homogenní, kde jsou zhruba 

na stejné vývojové úrovni. Pro starší děti, od 2,5 je lepší heterogenní skupina, protože 

starší děti jsou jim vzorem. Vývojově malé děti táhnou dopředu, je zde větší vzájemná 

komunikace mezi dětmi, také hra je jiná - už si nehrají pouze vedle sebe, ale snaží se o hru 

s ostatními dětmi. Vzniká zde vzájemná spolupráce. Pokud by byly děti od 2,5 let 
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v heterogenní skupině, tak se domnívám, že by to mělo být do 4 maximálně do 5 let, protože 

předškoláci už jsou zcela jiná kapitola a potřebují jiný režim, jiný přístup, a tak dále.  

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

Maximálně šest dětí na jednoho vychovatele nebo tetu, či pedagoga.  

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

V oblasti životosprávy: se u nás v jeslích zpracovává jídelníček za dozoru pediatra, do 

kterého se musí promítnout všechny složky zdravé potravy.  To znamená kvalitní suroviny, 

alespoň jednou týdně bezmasé jídlo, aby bylo strava vyvážená, pestrá a využívá především 

kvalitní suroviny. Co se týče věcných podmínek, samozřejmě podnětné vybavení, aby tam 

bylo dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj fantazie a rozvoj schopností, dostatečný 

prostor pro volnou hru. To se týká také zahrady a vhodného vybavení. Kvalitní personál, 

který se dokáže vcítit do dítěte, který je dostatečně erudovaný, kvalifikovaný. Denní režim 

je daný a vychází z dané věkové skupiny. Vše se podřizuje dítěti a jeho organizmu, aby 

bylo vše optimální a dítě to neunavovalo, ale dále motivovalo ke hře. Také je velmi 

důležité, aby byl, nejen v jeslích, pravidelný denní režim, což navozuje v dítěti pocit jistoty 

a bezpečí. Patří sem také spánek, který je asi delší než v běžné mateřské škole. U nás byl 

denní režim nastaven tak, že děti měly volnou hru, svačinu, zaměstnání, hru – jelikož takto 

malé děti neudrží pozornost tak dlouho. Poté byl pobyt venku, oběd, spánek, svačina a 

odchod domů.  

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Vychovatelé by měli zajistit, aby se zabránilo přenosu mozkoniálních nákaz, tzn. pračky 

vzduchu, dostatečně vyvětraná místnost, častější mytí hraček, úklid. Také ranní filtr, tzn., 

že pokud dítě vykazuje známky nemoci, tak ho vyřadit z kolektivu, aby nedocházelo 

zbytečně k nákaze ostatních dětí. Přijímat pouze zdravé děti do kolektivu. Kdysi bývaly 
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izolace, ale ty již nejsou, takže pokud je unavené, tak si jde v klidu lehnout na své lehátko 

a odpočívá.  

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 

Pokud rodiče uvažují, že dají dítě do jeslí, bylo by velice vhodné, kdyby ještě před 

nástupem navštěvovali s dítětem různá dětská hřiště, aby se snažili neizolovat dítě doma 

a pouze v rodině, ale aby ho uváděli do kolektivu, aby si zvykalo na to, že jsou i jiné děti, 

že je mezi nimi. Po zdravotní stránce, aby ho alespoň trošku otužovali.  

Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Zajistit dostatek místa pro tyto děti, v jeslích, ve školkách, aby všechny děti, které se 

přihlásí, mohly být přijaty do předškolního zařízení. Myslím si, že vybavení našich 

předškolních zařízení pod správou města, je dostatečná. Také komunikace s našim městem 

a vzájemná spolupráce je velice dobrá, takže si určitě nemůžeme stěžovat.  

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

Vysoce individuální. V každém případě přijdou první den s maminkou. U každého dítěte 

je to velice individuální, některé se křečovitě drží maminky, jiné zase jdou hned po 

hračkách a k dětem a pouze po očku sleduje maminku, zda tam je. Jsou tam zhruba hodinu, 

hodinu a půl, podle toho jak to tam dítě baví. Další dny, záleží opět na dítěti, jak to zvládá, 

pokud se úzkostlivě drží maminky, tak tam maminka s dítětem dochází tří krát až čtyřikrát 

za sebou. A postupně se maminka vzdaluje, po 10 – 15 minutách se vrací k dítěti. Bereme 

to tak, že když vy sami jdete do nového zaměstnání, také tam jdete s trochou úzkostí, no, a 

jak to může brát dítě, které ještě nikdy nebylo bez maminky samo. Proto se musí postupovat 

pomalu, postupně, aby to dítě vědělo, že maminka se pro něj vrátí. Je ideální, když 

maminka jde třeba nakoupit a něco dobrého přinese. Potom také záleží na tom, jak dítě 

přijímá tu svoji tetu. Některé dítě přijme svoji tetu v pohodě, ale některé se brání – potom 

pomůže hračka, maňásek, přes který teta komunikuje s dítětem. Horší to je, když maminka 

pospíchá do práce. Ideální je, když si necháme na adaptaci tak tři týdny. První týden 

s rodiči, druhý týden na dopoledne bez rodičů většinou bez stravy – od půl deváté do půl 
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jedenácté. Pokud je vše v pohodě, tak zůstává na jídlo. První den, když je tam na oběd, 

říkáme maminkám, aby přišly včas, pokud by dítě odmítalo jídlo, aby si ho v klidu 

nakrmila. Ale krmí ho už u stolečku mezi ostatními dětmi, aby to dítě vědělo, že tam 

zůstane, že tam se bude jíst. A další den už je tam samo, a snažíme se, aby alespoň něco 

snědlo. Protože pokud je dítě v nepohodě, tak první co odmítá, odmítá jídlo.  Pokud tohle 

všechno zvládne, nastává poslední krok a to je spánek po obědě. Což je pro dítě další 

stresující období. Takže se s rodiči domluvíme, aby byli na telefonu, aby si pro něj přišli, 

kdyby to nezvládalo, aby zbytečně neplakalo. Říkáme maminkám, aby si vyzvedli dítě co 

nejdříve ihned po spaní. K tomu spaní doporučujeme svoji oblíbenou hračku s sebou, aby 

mu to připomínalo rodiče a navozovalo opět pocit bezpečí. A pokud dítě bez problému 

spinká, tím končí adaptační doba.  

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Měl by mít patřičné vzdělání, teď podle nových zákonů je to dětská zdravotní sestra, 

zdravotní laborant, pedagogický pracovník, a tak dále. Osobně jsem zdravotní sestra, ale 

mám ještě celoživotní kurz speciální pedagogiky a psychologie v Brně, speciální studium: 

výchovná péče. Co se týče schopností je to především vcítit se do dětí, zvládnout tu skupinu 

dětí a velkou roli zde hraje praxe.  

Napadá Vás ještě nějaká otázka?  

Klima v předškolním zařízení. Kladu důraz na to, aby všichni zaměstnanci, kteří pracují 

u dětí, byly v pohodě a pokud jsou nějaké problémy, tak aby se vše řešilo mimo děti, nikdy 

ne před dětmi. Nejlépe, když děti buď spí, nebo po práci, ale určitě ne v době, kdy 

zaměstnanec pečuje o děti. Protože zde nastane nervozita, podrážděnost, což se přenáší 

na děti, což děti vycítí. 

Jestliže je v předškolním zařízení dobrá atmosféra, je ta práce úplně jiná. A to samozřejmě 

i rodinné záležitosti, málokdo dokáže zahodit své rodinné problémy před vstupem do 

zaměstnání a věnovat se pouze dětem, a nepřenášelo se to do kolektivu dětí. A co už určitě 

považuji za hrůzu, když se něco řeší o TOM dítěti před TÍM dítětem. Tyto děti nerozumí 

nadsázce nebo ironii, oni si to hned na sebe vztáhnou. Pozor na to! Nebo zesměšňovaní, 
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ponižování dítěte, to už vůbec ne – to sem prostě nepatří a považuji to za velkou 

neprofesionálnost toho člověka.  

Děkuji Vám. 
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Příloha R2 

Rozhovor ze dne: 30. 9. 2015 

Místo rozhovoru: kancelář ředitelky Dětské skupiny 

Čistý čas rozhovoru: 1 hodina  

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: ředitelka dětské skupiny + organizuje kurzy profesní výchovy pro chůvy – 

akreditované od MPSV 

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů. 

 

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení  

 Osobně bych to viděla čistě individuálně, tzn., že každý rodič by měl sám uznat, zda je 

dítě připravené či nikoliv. Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že děti od dvou let plus/mínus, 

jsou připravené na sociální kontakt, a dokonce ho kvitují, a vyhledávají. Takže si myslím, 

že do těch dvou let, je pro ně bezpečnější domácí prostředí, kde bych volila individuální 

péči – chůvu, a od roku a půl, dvou let si myslím, že děti do předškolního zařízení mohou 

chodit. Samozřejmě také záleží na tom, jak je to dítě adaptabilní, jak dlouho mu trvá, než 

si na dané prostředí zvykne a jaké je to zařízení. To znamená do třídy s maximálním 

počtem děti do 10, určitě ne do běžné mateřské školy o 25 dětech, kde mu nemohou 

poskytnout takovou individuální péči, kterou ještě potřebuje.  

Na druhou stranu si myslím, že je lepší dítě připravit na sociální kontakt, jelikož je to něco 

co bude celý život potřebovat, jako naprosto běžná součást života a není dobré, když je 

dítě dlouhodobě izolováno od ostatních dětí a pak jdou rovnou do školy.   

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

 Je to zařízení, kde je do určité míry ještě zajištěná individuální péče.  

Co se týče dětské skupiny, možná rizika takto malé skupiny jsou například, že v jednu 

chvíli tam mohou být pouze dvě děti nebo jedno dítě, což je pak těžké jak pro to konkrétní 

dítě, tak pro pečující, protože není jednoduché vymyslet program pouze pro jedno dítě. 
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Stává se často, že děti jsou nemocné, pak je to náročné pro pedagoga. Na druhou stranu 

to může být přínosem pro dítě, protože je tam dostatečná individuální péče. Další 

nevýhodou, především v adaptační fázi, je občasné docházení do DS. Myslím si, že by to 

mělo být alespoň na každé dopoledne, aby si dítě mohlo zvyknout, najet na určitý režim. 

Ale záleží na rodiči, kdy a jak často ho sem přivede, podle jejich potřeby.  

Přínosem je, že se jedná skoro až o rodinný přístup. Mě se to zamlouvá, jako takový 

můstek, jako přechod mezi rodinou a klasickou mateřskou školou. Dítě se tam cítí dobře, 

má jasně daný denní režim, rituály, jistotu – co kdy se bude dít, což někde v rodinách není.   

Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo věkově 

heterogenní? 

 Mám zkušenosti s oběma. Je to o těch pedagozích jak oni to zvládají. V heterogenní 

skupině se děti učí více komunikačním dovednostem a sociálním cítění a soucítění 

s mladšími, staršími. Ale pak musí pedagog „vyhmátnout“ moment, kdy je třeba tyto 

skupiny rozdělit a věnovat se každé zvlášť individuálně. Je to sice náročné pro pedagoga, 

ale přínosné pro děti. Především to má přínos pro starší děti, které se učí pomáhat a starat 

se o mladší děti, soucítit. A zároveň ty mladší děti se učí od těch starších – to dobré, ale i 

to špatné (smích).  

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

Myslím, že by měl být jeden pedagog maximálně na 5/6 dětí ne více. Protože tyto děti ještě 

potřebují zvýšenou individuální péči, přímý emocionální kontakt, vztah s danou pečující 

osobou. Což ve velkém kolektivu prostě nejde. Ale pokud bude třída o 30 dětech a k tomu 

5 pedagogů, jsem s tím v pohodě.  

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

Dětská skupina má například hygienické a prostorové podmínky dané zákonem o dětské 

skupině. V podstatě bychom mohli říct, že máme fungovat jako školka. Měli bychom mít 

výchovně – vzdělávací koncept, jaký si vytvoříme, záleží na nás. Co se týče stravování, je 
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to v dětské skupině zcela benevolentní, takže můžeme volit z tří alternativ: 1) jídlo se 

nechává dovážet od certifikovaného dodavatele; 2) vaří si to konkrétní zařízení, což je 

varianta nejkomplikovanější; 3) jídlo pro děti donášejí rodiče. Stejně jako u ostatních 

předškolních zařízení, musíme mít provozní řád, kde jsou upřesněny veškeré povinnosti a 

práva rodičů, pedagogů, poskytovatele, dětí. Denní režim je uzpůsoben velmi podobně 

jako v běžné mateřské škole, s tím, že je zde větší volnost, časová benevolence. Také se 

denní režim může více uzpůsobit dítěti, právě z důvodu toho, že je jich málo. Takže pokud 

vidíme, že jsou tři děti ze šesti nastydlé, tak se tomu podřídí i celý denní režim, který je 

více odpočívací.  

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Vzhledem k tomu, že jde o péči o malé děti, je výhodou, pokud mají základ zdravotní, 

alespoň kurz první pomoci a orientace v dětských nemocích a jejich rozeznávání. V naší 

dětské skupině je zdravotnice K. K., která tyto nemoci dokáže rozpoznat a dokáže rodičům 

poradit. Takže nejlépe, pokud mám dvě pečující osoby, tak jedna by měla být více 

zdravotník a druhý více pedagog a ideálně se doplňovat. A stejně tak se neustále vzdělávat, 

skrz vývojovou psychologii, skrz různé pedagogické přístupy, ale upřesňuji tzv. „zlatou 

střední cestu“ ani ne Montessori, ani ne Waldorfskou pedagogiku, ale od každé si vzít to 

nejdůležitější – tzn. individuální přístup a nastavení výchovného procesu na míru dítěti.  

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 

Rodiče? Určitě nastavit již doma výchovně-vzdělávací proces tak, aby to vyhovovalo dítěti 

i v domácím prostředí. Co pokládám za velmi důležité je, aby rodiče a osoby pečující o 

děti spolu komunikovali, mluvili spolu o dítěti, jak to dítě chtějí vést. Pokud nedojde 

k nějakému kompromisu, tak to prostě nebude fungovat.  

A s ím se všichni setkáváme, jelikož rodiče potřebují pracovat, tak do předškolního 

zařízení vodí děti, když ne úplně, tak minimálně částečně nemocné. To považuji za nešvar 

rodičů. Velice těžko se to vybalancovává.  
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Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Dětskou skupinu může zřídit prakticky kdokoliv, orgány státní správy, u nás ji zřídila 

firma. Mě se líbí, že dětská skupina prolomila problém v péči o děti mladší tří let, a je 

oficiální a legislativně podchycena. Bylo by docela fajn, kdyby u každé mateřské školy 

byla ještě malá dětská skupina, což nevím, zda je vůbec reálné. Samozřejmě záleží na 

místě, kde se dané předškolní zařízení nachází. Hezké by byly ještě větší daňové úlevy, než 

jsou nyní, což by mohlo být pobídkou pro ostatní. 

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

Individuálně. Máme zkušenosti, kdy si děti zvykly během týdne, ale také i skoro ze dne na 

den. Pak tu byly děti, kterým to trvalo 14 dnů, tři týdny. Nezapomínat na to, že adaptace 

má několik fází: 1) děti se adaptují v tu chvíli, kdy k nám přicházejí – klasická adaptace, 

poté už jsou spokojené, hrají si, 2) ale po nějaké době, asi za tři měsíce až půl roku, jim 

dojde, že to je jako „opravdu“ a ne chvilku, a opět začnou vzdorovat a následuje další 

adaptace. Samozřejmě, pokud dítě nechodí pravidelně do předškolního zařízení, je 

nemocné a podobně, adaptuje znova a znova. Každé dítě potřebuje svůj čas, adaptační 

proces se nedá přeskočit, a je potřeba dát tomu dítěti tento čas dát. Máme zkušenost, že 

rodiče nám řekli, od zítřka nastupujeme do práce, takže dítě nedostalo prostor na to, aby 

se mohlo adaptovat.  Pokud na to ten prostor je, tak rodiče dochází po 2 – 3 dny s dítětem 

do skupiny, mezi 8 – 10 hodinou, společně si hrají, poté zde dítě po nějakou chvíli necháno 

samo, rodiče jsou poblíž na telefonu. Velmi, velmi individuálně podle dítěte.  

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Měla by to být osoba, která dodržuje určitý etický kodex (pozn.: http://csach.cz/home/o-

chuvach/eticky-kodex-chuvy/). Pro mě určitě není prioritní vzdělávání, pro mě je to 

prvotní nastavení k té práci. Záleží na tom člověku jaký je, jaký má přístup ke své práci, 

jaké má osobnostní vlastnosti. To jsou podstatně důležitější vlastnosti než teoretické 

znalosti, které si může dostudovat sám. Kromě toho, je také velice důležité mít, nejenom 

http://csach.cz/home/o-chuvach/eticky-kodex-chuvy/
http://csach.cz/home/o-chuvach/eticky-kodex-chuvy/
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mít dobrý přístup k dětem, a vše co jsem vyjmenovala, ale také dobrý týmový hráč. Tým 

jako takový považuji za důležitou součást toho, aby se tu dítě cítilo dobře.  

Napadá Vás ještě nějaká otázka?  

Nic víc mě nenapadá.  

Děkuji Vám. 
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Příloha R3 

Rozhovor ze dne: 29. 02. 2016 

Místo rozhovor: třída mateřské školy 

Čistý čas rozhovor: 30 minut  

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: učitelka v MŠ – učitelka a vedoucí soukromé mateřské školy, nástup v září 2015, 

do té doby pracovala jako speciální pedagog v ústavu pro děti  

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů.  

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení 

Považuji to stoprocentně za něco velice důležitého pro předškolní děti. Pokud bychom se 

bavily o dětech dvouletých, tak bychom dospěly k názoru, že tady to zařízení supluje 

víceméně jesle (pozn. tato konkrétní mateřská škola). Vzhledem k tomu, že po revoluci 

jesle zanikly a, rodiče byli nuceni platit si drahé chůvy, vidím tuto možnost, jako docela 

dobrou volbu na trhu. Nelíbí se mi však, že dítě je v tomto zařízení od nevidím do nevidím, 

tedy od šesti od rána do pěti do odpoledne. Na druhou stranu bych z vlastní zkušenosti 

mohla říci, že jim to nijak neuškodí. Sama jsem dávala své děti do jeslí od roku a půl, a 

dnes vidím, že to jsou spokojení rodiče, žádné následky to na nich nezanechalo. Obecně 

bych řekla, že jim krátkodobý pobyt v předškolním zařízení neublíží a jelikož dnešní rodiny 

jsou zatíženi tolika patologickými jevy, tak jim to spíše pomůže.  

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

Pokud se nad tím zamyslím, určitě jim to dá nějaký řád a pořádek, jelikož v dnešní době - 

americká výchova v rodině, kdy dítě může skákat rodičům po hlavě a všechno je mu 

promíjeno, není zcela správný. Navíc také návyky hygienické, stolování – málokteré dítě 

je zvyklé jíst pravidelně. Takže režim určitě. Hlavní zápor vidím v tom, že jsou tady tyto 

děti velice dlouho.  

Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč.  
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Věkově homogenní nebo věkově heterogenní? 

Určitě preferuji rozdělení podle věku. Takže klasika, jak to je – 2 až 3, 3 až 5, 5 – 6. I když 

by mohly stačit dvě oddělení, od dvou do pěti, a předškoláci zvlášť.  

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

Kolem 10, maximálně 15 dětí, víc určitě ne.  

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

Z oblasti životosprávy – pravidelný pitný režim, jídlo po třech hodinách, zdravá strava – 

hodně zeleniny a ovoce, protože ho děti doma málo jedí. Co se týče věcných podmínek, 

vhodné relaxační pomůcky, nějaký bazének s míčky, vhodný zdravotně nezávadný nábytek. 

Také by jim předškolní zařízení mělo co nejvíce nahrazovat rodinu, což jim nikdy nedokáže 

nahradit, ale alespoň se o to snažit. Pokud si vzpomínám, tak asi není tak velký rozdíl mezi 

jeslemi a školkou co se týče výbavy. Určitě bych brala i nějaký klidový koutek, protože 

tyto malé děti i během dopoledne usnou. 

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Přesně nevím, jelikož s tímto nemám takové zkušenosti. Asi bych doporučila celoživotní 

vzdělávání, také by nebylo od věci, si vyzkoušet si i jiné zařízení - takovou výměnou stáž 

nebo exkurze, protože učitelky, co jsou 20, 30 let na jednom místě zůstanou na určitých 

stereotypech a to si myslím, že není zcela dobré. To jsme třeba praktikovaly v ústavu, a 

myslím, že nás to posunulo dál, protože člověk, který dělá jednu činnosti stále dokola, už 

nevidí, kde dělá chyby. A tohle mu dá určitou novou energii do práce. Nebo také navštívit 

nějaké veletrhy a dílny. Také považuji za důležité i ovládat počítač.  

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 
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Určitě otužování! My jsme poskytovali kroužek plavání, ale se rodiče báli, že jim dítě 

nastydne. Rodiče jsou příliš úzkostní. Vhodné oblékání, některé děti jsou velmi - až moc 

teple oblečené, jiné zase málo. No, a po té psychické stránce - hlavně děti doma 

nestresovat, nechodit do školky za trest, což my neovlivníme. Nespoléhat na to, že školka 

supluje rodinu. A dodržovat sliby!  

Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Nevím, co bych na to odpověděla.  Státní zařízení a jesle jsou určitě podporované. Pokud 

se nad tím zamyslím, jesle zcela nestačí a pokud město neotevře další zařízení na své 

vlastní náklady, mohlo by město, nebo úřady vůbec, podporovat zařízení, která nabízejí 

výchovu dětí do tří let. Tady (pozn. v tomto městě) kdysi bývala jedna mateřská školka a 

hned vzadu k ní byla ještě připojena další budova a to byly jesle, tyto děti mohly v pohodě 

přecházet z jeslí do školky a bylo to tam moc pěkné, hezky vybavené.  

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

Vidím to tak na tři měsíce u těchto dětí, ale většinou to tak není. Je to velmi individuální, 

většinou to trvá minimálně týden.  

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Pokud se bavíme o takto malých dětech, tak bych to viděla na jiné vzdělání, než klasickou 

střední pedagogickou školu, ještě k tomu by měl mít zdravotní kurz, sanitářský kurz nebo 

speciální pedagogiku. V jeslích býval vždy zdravotnický personál, protože děti dvouleté 

jsou malé. Nebo třeba pracovníka v sociálních službách.  

Napadá Vás ještě nějaká otázka?  

Nic víc mě nenapadá.  

Děkuji Vám. 
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Příloha R4 

Rozhovor ze dne: 11. 3. 2016 

Místo rozhovoru: třída MŠ 

Čistý čas rozhovoru: 30 minut  

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: ředitelka a učitelka mateřské školy, částečně na rodičovské dovolené 

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů.  

 

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení  

Nástup dítěte do předškolního zařízení, je pro dítě většinou prvním odloučením od 

nejbližší rodiny a setkání s kolektivem a prostředím, které je diametrálně odlišné od toho 

rodinného. Dítě se zde setká, mnohdy poprvé, s pravidly a požadavky zaměřenými na co 

největší samostatnost. Což může být pro dítě jak přínosem, tak i na opak. Zásadní je 

připravenost ze strany rodiny, dále pak věk dítěte, možnost adaptace a ohled na 

individuální potřeby dítěte. To vše je rozhodující pro dobrý a bezproblémový vstup dítěte 

do předškolního zařízení.  

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

Jelikož celou svoji praxi, tj. 22 let, pracuji na malé vesnické MŠ, mohu jen těžko moci 

hodnotit jinou instituci. Dodám snad jen jediné: vše záleží na lidech. Je jasné, že 

s dvouletým dítětem je práce v MŠ mnohem náročnější, než s dítětem pětiletým. Je-li tedy 

ve třídě na jednu učitelku více jak 25 dětí, kde by např. 2/3 tvořily děti mladší tří let, dá 

se předpokládat, že převážnou část denního programu stráví učitelka oblékáním a 

převlékáním politého, zašpiněného či počůraného oblečení. Ostatní činnosti budou 

logicky odsunuty. To neznamená, že by pobyt pro takto malé děti v MŠ nemohl být 

přínosný. Heterogenní skupina je výhodná např. při učení nápodobou, kdy se malé děti 

přirozeně učí od starších. 
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Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo věkově 

heterogenní? 

Podle mne jednoznačně heterogenní. 

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

Do 15 dětí, kde děti mladší tří let tvoří max. 1/3. 

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

Vždy by mělo být na prvním místě to, aby se dítě v MŠ cítilo bezpečně a šťastně. Poskytovat 

dostatek prostoru pro seberealizaci, podporovat sebeuplatnění a pocit úspěšnosti. 

Rozvíjet to, v čem dítě vyniká a použít tuto schopnost jako motivační prostředek. 

Podporovat a rozvíjet respekt, spolupráci a empatii v rámci kolektivu dětí. 

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Je třeba se uvědomit jak těžký a náročný je pro dítě vstup do předškolního zařízení a náhlé 

odloučení od rodiny. Je to velice zátěžová situace, kdy dítě ztrácí jistoty a zázemí toho, co 

doposud znalo a je nuceno se přizpůsobit cizímu prostředí, kde vlastně být nechce. Těžko 

se dá očekávat, že bude chápavé, rozumné a přístupné našim logickým argumentům. 

Předpokládám, že v takovém typu zařízení, jako je MŠ či jesle, pracují lidé, kteří mají rádi 

děti a budou jim oporou a pomocníkem po dobu, než se z touto novou situací vyrovnají a 

přijmou ji. Doba adaptace je jen a jen na dítěti. Může to být týden, ale i několik měsíců.  

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 

Doporučujeme rodičům, aby své dítě pozitivně naladili na vstup do MŠ. Mohou se 

v přípravné době kdykoliv dostavit a strávit v MŠ se svým dítětem třeba celé dopoledne a 

to nezávisle na adaptačním programu. Udělat ze školky místo, kde jsou kamarádi, kde je 

legrace a kam se bude dítě rádo vracet na návštěvu a to ještě dřív, než do ní nastoupí. 
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Dále doporučujeme podporovat samostatnost a sebeobsluhu, jako součást vlastní 

soběstačnosti. Pokud dítě něco dokáže samo, odpadá stres z toho, že danou potřebu 

najednou bude zastřešovat cizí člověk a ne maminka, nebo tatínek.  

Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Vycházím-li ze situace v rámci našeho mikroregionu, podpořila bych spádovost škol a 

školských zařízení vzhledem k trvalému bydlišti dítěte. Odliv dětí do měst, kam rodiče 

dojíždějí za prací, je pro vesnické školy a MŠ v podstatě likvidační a městská zařízení jsou 

přeplněná. 

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

V naší MŠ nabízíme rodičům adaptační program, který má dvě fáze: 1/ základní a 2/  

doplňkovou. Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto: 1. den v MŠ za účasti rodičů 

- přivítání, vzájemné seznámení - maximálně1 hod, do konce týdne docházka dítěte nejdéle 

do 10. hod. - možnost s rodiči; 2. týden: dopolední docházka - možnost s rodiči; odchod 

před obědem - 11,00 hod, odchod po obědě - 12,00 hod. Od třetího týdne, pokud probíhá 

adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15. 

hodině. Toto je v podstatě takový model, který se individuálně přizpůsobuje možnostem 

rodičů a potřebám dítěte. Ne vždy je ale rodiči využíván a velmi často probíhá nástup 

dítěte do MŠ formou: „Hodíme tě do vody a ty plav!“, což se ovšem může rodiči vymstít a 

dítě se bude adaptovat mnohem déle a problematičtěji. Může dojít až k psychosomatickým 

problémům. 

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Pedagog v předškolním zařízení, s takto malými dětmi, musí být téměř renesanční člověk, 

čili mnoho profesí v jednom. Musí být klidný, ale přitom důsledný, aby jej děti měly a rády 

a respektovaly jej. Vlídný, spravedlivý, empatický, trochu komik, troch psycholog, trochu 

dětský lékař, trochu věštec, aby dokázal předvídat a eliminovat případná nebezpečí a 

ohrožení, trochu smírčí soudce, aby dokázal vše vyřešit klidnou cestou, trochu diplomat, 

aby mohl sdělit i nepříjemnou věc, a k tomu všemu ještě muzikant, výtvarník, vědec a 



 

4 

 

průzkumník a v neposlední řadě administrativní pracovník. A to nemluvím o komunikaci 

s rodiči, tam by se hodil ještě právník a advokát. To vše a mnohem víc…. z mého pohledu 

to musí být prostě srdcař…. tedy ten, kdo tuto práci dělá s láskou, jinak to snad ani nejde.  

Napadá Vás ještě nějaká otázka?  

Nic víc mě nenapadá.  Děkuji Vám! 
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Příloha R5 

Interview ze dne: 8. 7. 2015 

Místo interview: kavárna 

Čistý čas interview: 1 hodina 10 minut 

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: školní psycholog – žena s 20 letou praxí, která se orientuje i na děti dvouleté – 

vede kroužky pro takto malé děti, má dvouletou dceru a ještě tři starší děti, působí jako školní 

psycholog na ZŠ 

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů. 

 

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení  

Myslím si, že je to nutnost, protože to vyplývá z toho, jak žijeme. Matky musí do práce, 

kam si vzít dítě nemůže a samostatnou chůvu si může dovolit málokdo, takže to je otázka 

nutnosti.  Domnívám se 4 hodiny dvouleté děti zvládnou bez problémů, pokud jsou 

v bezpečném, známém prostředí a mají odpovídající péči. To pokládám za důležité.  

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

Domnívám se, že nezáleží na instituci. Soukromé školky to mají dobré v tom, že mohou 

lépe hýbat s počtem dětí, s počtem personálu, s vybavením. Mám pocit, že mají v současné 

době pro mladší děti, lepší možnosti o nastavit si denní režim podle potřeb dětí, což 

neumožňují státní školky. Už jenom početní kapacitou, kterou musí mít. Možná rizika pak 

vidím právě v možnostech učitelek, kde jiná práce je s počtem 28 dětí a jiná s 10 až 15 

dětmi. Pokud bychom to vzaly podle schopnosti učitelek pracovat s dětmi, tak nepoznáme, 

které PZ je lepší.    

Pokud je v jeslích více skupinek po 6 dětech při jedné sestře, zdá se to být mnohem 

výhodnější než mateřská škola o 25 dětech. Domnívám se, že tohle by potřebovaly děti do 

4 let, nikoliv do tří. Myslím si, že školka i od tří let je předčasná. I dětem vyhovuje lépe 

nástup do PZ od 4 let než od 3 let. Po psychologické stránce je pro děti určitě malá skupina 
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lepší než velká, a to i přesto, kde další 10 dětí sice vidíte, ale nemusíte se s nimi 

kontaktovat. Také pro učitelku je to výhodnější. Prostě po všech stránkách máte lepší 

psychosociální podmínky, když jste ve skupině 6 dětí než ve skupině 25 dětí.  

Co se týče dětských skupin, domnívám se, že jedna osoba na 5 dětí je hezké, ale pokud je 

tam učitelka nebo vychovatelka sama, tak to také nebude dobře zvládat. Měla by tam být 

vždy další osoba, která bude v případě nutnosti k ruce.  

Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo věkově 

heterogenní? 

Alespoň částečně věkově rozdílná skupina je pro děti lepší. Jednak si tyto děti jiným 

způsobem hrají, vzájemně se kontaktují, tzn.: mladší ho snáze napodobuje, snáze se učí a 

starší si upevňuje samostatnost tím, že „pečuje“ o takto malé děti. Děti se táhnou vývojově 

navzájem na základě nápodoby – mladší od staršího, starší napodobuje rodiče. Pořád 

kladu na srdce, že tato skupina nesmí být na jednu osobu příliš velká, maximálně 12 dětí, 

aby se stihl mít kontakt tváří v tvář. A pokud by na tuto skupinu, byly alespoň dvě osoby, 

tak se dají potřeby dětí mnohem lépe zabezpečit, než když je na 5 – 6 dětí pouze jedna 

osoba.  

V případě heterogenní skupiny bych dala dohromady děti mezi 2 – 4 rokem, jelikož tyto 

děti dozrávají pomaleji, ještě potřebují větší individuální péči než děti nad 4 roky. Pokud 

by měly děti v menší skupině učitelku více pro sebe, mělo by to významný dopad i na řečový 

vývoj.  

Co se týče hry, mezi 3 a 4 rokem si děti již nehrají vedle sebe, ale začíná si hrát s ostatními, 

začíná více napodobovat dospělého, hraje si na něj s ostatními dětmi.  

Domnívám se, že si snad nikdo v dnešní době nedovolí mít děti dvouleté a šestileté při 

velké skupině dětí. To není výhodné pro nikoho, pro děti ani pro vychovatele. Jedině, že 

by na 24 dětí byly 4 učitelky (celý den), což by bylo fajn, ale takto to asi nikdy nebude.  

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

Z psychologie – kolik předmětů si najednou zapamatujete? Maximálně si zapamatujete 7 

– 8. Tak to funguje i na skupiny dětí. Pokud chceme mít tedy interakci tváří v tvář je 
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maximální číslo 8 a největší malá skupina je do 12. Takže pokud bych to mohla dělit, tak 

dvě skupiny po 6 dětech. Stejně, pokud pozorujete skupiny ve školce, tak se děti rozdělí do 

jednotlivých skupin na 4 – 6 dětí maximálně.  

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

Začnu denním režimem, jelikož skupina ve věku 2 – 4 roky, potřebuje stejně spát, takže 

denní režim zde hraje velkou roli a mělo by se to zohledňovat spaním. Vzhledem k tomu, 

že některé, i takto malé děti, jsou ve školce už od 6 hodin od rána. Už jenom proto, že 

některé dítě se v 6 hodin nenasnídá, mělo by dostat jídlo podle potřeby. Takže tak je to ve 

školkách, že se musí jíst, podle toho jak řekl hygienik, to mi vůbec nepřipadá vhodné. To 

je výhoda soukromých školek. Tzn., že některé věci se musí udělat i s ohledem na to, v kolik 

hodin ho matka přivedla. Jinak se bude chovat dítě, které matka přivede do školky hladové, 

a ještě se jí střídají směny, a jinak se bude chovat dítě, které máma muže nechat vyspat a 

přivede ho nasycené mezi 8 – 9 hodinou. Personál by v tomto ohledu měl být vzdělaný, a 

měl by mít možnost na to vzít ohled. K dispozici je určitě voda k pití.  

Co se týče zařízení, tak hlavně by to mělo být zařízení, které je určené pro ně! Aby měly 

volnost pohybu, včetně výšky nábytku, umývadel, záchodků, ale také učitelských stolů, 

jelikož dvouleté děti mají hlavu přesně v té samé výšce co je učitelčin stůl a rohy nábytků, 

které nejsou určeny dětem. Takže rohy měkké nebo oblé, aby se nemohly bouchnout. 

Například v Komenského informatoriu se píše: „Matka nebo chůva, je zodpovědná za to, 

aby dala pryč ty věci, které by vedly ke zranění, které by bylo vážné.“, ale nemá je 

zabavovat všechny. Což znamená: zajistit volnost pohybu, s tím, že tam budou i přijatelná 

rizika.  

Není potřeba mnoho hraček, hlavně ne přehlcení hračkami. Skupina děti do 4 let 

nepotřebuje velké množství pestrobarevných hraček, potřebují spíše běžné věci denní 

potřeby. Dobré jsou pohybové hračky, míč, houpačky, prolézačky, pískovničky, hrát si 

s vodou, aby mohly bez problémů přelévat vodu, nutnost manipulace s materiálem. Aby 

mohly být samostatní a trénovat si samostatnost.  
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Životospráva, bylo by fajn, kdyby se respektovalo, že tyto děti mají jiný metabolismus.  

Psychosociální podmínky, především aby ta osoba věděla jak se nimi zacházet, jak s nimi 

komunikovat, aby ta skupina dětí nebyla moc velká.  

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Cit je dobrá věc. Znalost vývojové psychologie + znalost vývoje komunikace, jak s dětmi 

mluvit. Je problém mezi autoritativní a volnou výchovou. Tzn. jakým způsobem nastavit 

hranice k potřebám dětí a svých. Je nutné se navzájem se respektovat. Odrážím se od 

systému Respektovat a být respektován, který je, ale spíše pro děti od 3. třídy a výš, ale u 

malých dětí to ne zcela nefunguje. Dobrý je ve spinu, video trénink interakcí (pozn.:  

http://www.spin-vti.cz), tam to mají velice dobře rozpracované behavirositickým 

způsobem a konkrétně popsané jak to vypadá. Domnívám se, že by bylo dobré pokud by 

tím učitelky prošly, alespoň kvůli té komunikaci, kterou pokládám za základ: iniciativa = 

příjem, což je potřeba u takto malých dětí. Musíme tuto iniciativu přijmout, aby věděly, že 

je opravdu vnímáte a oni vědí, že vy o nich víte. Tzv. zrcadlo, víte o sobě, máte zrakový 

kontakt a rozumíte.  

Povinnost se dovzdělávat, zde kladu důraz na kvalitu kurzů a seminářů. 

Samozřejmě dobře vytvořit vhodný prostor v rámci hranic.  

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 

Již od porodu, důvěra ve svět skrze rodinu. Ví, že jeho matka je tam pro něho, a to je také 

odpověď na otázku, kdy může jít od matky. S rozvojem jeho pohybu a jeho schopností, se 

dokáže vzdálit od matky prostorově, tak vzrůstá i jeho schopnost vzdálit se od matky 

psychicky. Tzn., dítě se nebude vzdalovat od ničeho, o čem si není jisté, že je. Takže 

nejdříve ten prvek musí být stabilní a ono si samo testuje, jak daleko může dojít. Motorika 

a psychika jdou ruku v ruce. Nejdříve musí mít stabilní matku, postupně stabilní další 

vztahy a tím se postupně uvolňuje a psychicky to zvládne. Také dítěti dáváte vlastní 

http://www.spin-vti.cz/


 

5 

 

odpovědnost, podporujete samostatnost. A s tím souvisí i stránka zdravotní. A pokud toto 

všechno já, jako matka udělám a znám své dítě, bude samostatnější, ale ne víc než mohlo, 

aby nebylo přetíženo, zároveň jsem mu dala kontakt již v době, kdy to potřebovalo nejvíce 

- tedy do půl roku, tak ve dvou letech už to dítě snáze pustím, protože tento kontakt nebudu 

dohánět. Pokud matka dává dítě s úzkostí do školky, je třeba s ní pracovat. Matka musí 

dát dítěti co je právě potřeba a ani víc ani míň. Prekopová to vysvětluje tak, že musí být 

to hnízdo dostatečně malé, aby to mládě mělo zájem jít ven a ve chvíli, kdy projeví zájem 

jít ven, tak to hnízdo o trošku zvětšíte, ale nesmíte o moc, aby se tam v tom velkém hnízdě 

neumlátilo.  

Pokud rodiče dávají své dítě do MŠ s úzkostí, bylo moc fajn, aby s nimi, alespoň jedna 

učitelka věděla jak s takovým rodičem mluvit, a opět jsme u toho „příjmu“, dáte zrcadlo, 

a ne řešit.  

Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Možná by mohli „ti chlapi“ pochopit to, v jakém stavu se nachází dětská populace a jací 

dospělí tu později budou bydlet, a že ta ženská práce má hodnotu, a že to co platí obec, 

nejsou vyhozené peníze, když ve školce bude o osobu navíc. Určitě znalost demografické 

struktury a rozhodnout se, zda chtějí svým občanům pomoci.  Jme občané této země, této 

obce, tak by mohl úřad podpořit vznik nových PZ, není-li jich dostatek. Například dát jim 

nějaké prostory, nižší nájem. Tady záleží na tom, jaká je to priorita pro město. Myslím si, 

že to velice souvisí s otázkou číslo 5. Jak velké zařízení, kolik osob. 

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

Domnívám se, že by matka s dítětem měla mít možnost nějakou dobu chodit do daného 

PZ, právo pro všechny děti. V cizím prostředím, by měl být nějaký známý prvek. Dítě si 

všímá toho, že matka se tam nebojí, že s učitelkami komunikuje, a tím dostává jistotu a 

celkově se zklidní. Dítě by mělo vidět, skrze bezpečnou osobu, že tady je to bezpečné. Pak 

teprve tam může zůstat samo. Co se týče otázky času, je to relativní, zde záleží na dítěti. 

Hodně záleží na tom, jak se chová matka a jak se chová učitelka. Ale co je důležité, dítě 
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by mělo vědět, že matka s ním přichází do nějakého prostoru, kde je šéf ta vychovatelka. 

Matka tam s dítětem je, komunikuje s učitelkou, ale respektuje pokyny té vychovatelky.  

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Kladný vztah k dětem, trpělivost, laskavost. Myslím, že to velice pěkně popsal Komenský 

v Informatoriu. Určitě by to měla být kultivovaná osoba, která má dobré návyky a je tím 

správným vzorem pro děti, aby jí děti mohly napodobovat. Možná bych slevila i znalosti 

a schopnosti, pokud tam bude dobrý charakter této osoby, především laskavost. A pokud 

tato osoba dostane ještě potřebné informace, tak už to bude hotový poklad (smích). A nic 

proti chlapům, ale myslím si, že v téhle věkové skupině by tam měly být ženy.  

Napadá Vás ještě nějaká otázka?  

Nic víc mě nenapadá.  

Děkuji Vám. 
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Příloha R6 

Rozhovor ze dne: 3. 2. 2016 

Místo rozhovoru: Skype – z domova 

Čistý čas rozhovoru: 30 minut  

Otázky: Zdeňka Fouknerová  

Odpovědi: pediatr – žena středního věku, vlastní praxe  

Poznámka: Samotnému rozhovoru předcházelo seznámení se a vysvětlení si některých 

pojmů 

 

Co si myslíte, z Vašeho odborného pohledu, o nástupu dětí do předškolních zařízení  

Předškolní zařízení má podle mého názoru velký význam. Je to příprava na pozdější 

kolektiv ve škole, jiná pravidla než na která je dítě zvyklé z domova, jiné autority než 

rodiče a příbuzní a v neposlední řadě dětský kolektiv, se kterým se musí každé dítě naučit 

žít, komunikovat a vycházet. A je důležité a podle mě velmi individuální u každého dítěte, 

kdy by mělo být zařazeno do kolektivu, zvláště pokud se jedná o děti mladší 3 let.  

Jaké zařízení, podle Vašeho názoru, je pro děti mladší tří let, vhodné/nevhodné a 

proč. Zkuste se, prosím, zamyslet nad možnými riziky, ale stejně tak i přínosy PZ 

Státní MŠ, soukromá MŠ a jesle jsou z mého pohledu velmi podobné, vždy velmi záleží na 

konkrétním učiteli, pečovateli. V soukromých školkách je na to možná kladen větší důraz, 

protože rodiče platí více a tudíž i více požadují, ale zase je zde riziko, že bude protěžováno 

dítě movitějších rodičů na úkor jiných. Ale z mé vlastní zkušenosti jedno kde, ale důležitý 

je ten jeden konkrétní člověk, který má dítě na starosti a musí získat jeho důvěru a 

náklonnost. A pokud se toto podaří, má dítě velkou výhodu do dalších let v kolektivech.  

Heterogenní skupina dětí je dobrá spíše pro ty mladší, protože mají před sebou starší 

vzory, které se snaží napodobovat.  Naopak pro předškoláky a děti s odkladem ŠD je to 

spíše nevhodné, protože ty už potřebují jiný režim, ve kterém by se připravovaly na první 

školní rok a mladší děti je spíše brzdí. 
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Lesní školky jsou výborné v otužování dětí, pohyb venku celý den je velká změna proti 

ostatním školkám, ale jinak s nimi nemám velké zkušenosti a jejich režim a program úplně 

neznám 

Jaká skupina je pro tyto děti nejvhodnější a proč – věkově homogenní nebo věkově 

heterogenní? 

 Pro děti mladší 3 let bude dle mého názoru asi vhodnější skupina heterogenní, ideálně 

s vlastním sourozencem. 

Kolik dětí by mělo být v jedné skupině (ptáme-li se na takto malé děti)? 

 Zhruba 5 dětí na jednoho dospělého člověka. 

Jaké podmínky (z hlediska vaší odbornosti), by mělo zajišťovat předškolní zařízení, 

v oblasti životosprávy, věcných podmínek, psychosociálních podmínek, organizace 

denního režimu? 

 Zdravá životospráva, dozor nad dostatečným příjmem tekutin, pravidelný pobyt venku, 

vzdělávací činnost na podporu jak paměti, tak motorických dovedností. Rozvoj fantazie a 

kreativity. Možná mi ve školce chybělo ponechání více fantazie dětem např. při malování, 

všechny obrázky byly stejné nebo velmi podobné. Běžný denní školkový režim myslím 

funguje dobře, jen je asi potřeba myslet s individuálním programem pro postižené děti, 

ale ty mají většinou asistenta. 

Co by, podle Vás, mohli (na základě rizik, které jste uvedla) udělat pedagogové a 

osoby, které se starají o tyto děti v předškolním zařízení? Případně jaká opatření 

navrhujete. 

Přihlížet ke každému dítěti jako k individualitě. A proto je potřeba více učitelů na méně 

dětí. A učitelé by se měli stále vzdělávat a mít dostatek času na odpočinek a relaxaci. 

Co by mohli udělat rodiče a osoby, které vychovávají své děti, pro to, aby se dětem 

v předškolním zařízení dařilo jak po psychické stránce, tak po stránce zdravotní? 

 Z mého pohledu lékaře je nejdůležitější, aby dítě, které jde do kolektivu, bylo zdravé a po 

nemoci šlo do školky po dostatečné rekonvalescenci. Ale to je utopie, protože při tlaku na 



 

3 

 

rodiče, aby neztratili zaměstnání či uživili rodinu, je zcela běžné, že děti jsou ve školce 

nemocné nebo v lepším případě ihned po odléčení.  Kdyby mohli své dítě dát do těchto 

zařízení až v době, kdy je na to dítě připravené a měli možnost třeba zkušebního měsíce či 

dvou, kdy by nemuseli řešit práci a měli klid na integraci svého dítěte do nového kolektivu. 

To se týče zdravotní stránky.  

Co se týče psychické, je důležité chápat své dítě a snažit se přizpůsobit jeho potřebám a 

psychickému vyzrání, což je velmi těžké, pokud matka musí z existenciálních důvodů jít do 

práce a dítě je pro kolektiv nezralé. Pokud už dítě musí do školky v útlém věku jít, je třeba 

hledat správnou školku a především dobrého učitele. Znám to z vlastní zkušenosti, když 

jsem musela nastoupit do práce ve 2 letech svého mladšího dítěte a raději jsem platila 

chůvu (celý svůj měsíční plat) než jesle, protože jsem věděla, komu svěřuji své dítě a že je 

o něj dobře postaráno. Dodneška je to velký pohodář, tak snad to bylo správné rozhodnutí. 

Co by, podle Vás, mohly udělat orgány státní správy/obce, které rozhodují o tom, 

jak se bude nadále vyvíjet přijímání dětí do předškolního zařízení? 

Získat dostatečné množství peněz na kvalifikované učitele, podpořit místní rodiny. 

Jak by podle Vás, měl vypadat adaptační program v předškolním zařízení? 

Tohle si úplně netroufnu říci sama, protože u každého dítěte je adaptace na školku jiná, 

ale líbí se mi adaptační program paní učitelek z MŠ Kostičky (pozn. 

http://www.mskosticka.cz/wp-content/uploads/2012/01/Adapta%C4%8Dn%C3%AD-

program.pdf) a celkem se s tím ztotožňuji. 

Jak by měl vypadat člověk, který se stará o tyto děti – jaké by měly být jeho 

kompetence, znalosti a schopnosti? 

Především laskavý a milující malé děti, dále vzdělaný v dětské psychologii, chápající, 

dostatečně relaxující, aby vydržel psychický nápor dětí a rodičů, protože každý má jiné 

potřeby a nároky. Dále nezatížený svými vlastními problémy. Komunikativní. Ale 

jednoznačně preferuji laskavost a vrozenou empatii nad vším vzděláním. A tato práce by 

měla učitele bavit, jinak je to vždycky špatně. Ale to platí asi ve všech povoláních. 

http://www.mskosticka.cz/wp-content/uploads/2012/01/Adapta%C4%8Dn%C3%AD-program.pdf
http://www.mskosticka.cz/wp-content/uploads/2012/01/Adapta%C4%8Dn%C3%AD-program.pdf
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Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh závěrečné práce:  Bakalářská práce 

Název závěrečné práce:  Děti mladší tří let v předškolním zařízení,  

 jejich práva, potřeby a zájmy 

Autor práce:  Zdeňka Fouknerová 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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