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SONDA DO KAZDODENN
PEDAGOGICKE REALITY

Co trápi mateřské školy 1ako nSt tuce, 1e známé' Přep něne
třidy, n2ké p|aty, vysoká zodpovědnost, přebuje|á

administrativa, ne1ednoznaČná |egislativa, nedostatek
kvalifikovaných a kvaIitnÍch předško ních pedagogů'
]ednot|iví uč telé se a|e potýkají s 1inými prob|émy' Nem uv ct,
má|o chodící, nesamostatné, citově nevyzrá é a někdy
l aqresivní dět.

aminka přiVáŽí dítě k zápisu
do mateřské škoiy V kočárku
o r.ěsíc později 5i přichází
pro rozhodnutÍ o přijetí

k předškolnímu Vzděláváníopět s dítě
tem 

'edícím 
V kočárku a ptá se: ,,co má

umět do ško ky?"

Postarejte se
,,Ne(hte ho chodit a Volně běhat," zní
doporučení-

Dětijsou nošeny, VoŽeny a přenášeny
Všemi různými způ5oby i dopraVnírnl
pro5tředky' PrVní prob ém V rnateřské
škole pak na sebe nenechá d ouho če_
kat' Dítě se rozpláče při Vycházce kolem
p]olU \(o y. Bo ^o noli, ky, jp UnéVénP'
nechce chodit.

stejně obtížný býVá pro děti přechod ze
třídy mateř5ké škoIV na školnízahra-
du' Ten V sobě 5krýVá nejen nUtnost
pohybu, ale iUrčitou mÍru samostat'
notliV nak adác r lasem a vyhledavanr
podnetu DlIe !lo-i upíosTred plsl,ovište
a neVí si rady' Nenítotiž zvyklé být
5amo se sebou, hrát si nebo experimen-
tovat. eeká, čím ho učitelka pobaví'
zaUjme, jak 5e o něj postará'

,,Ten náš (naše) moc nem]uVí, Vezmete
ho do ško ky?"

,,Kdybychom měli přijírnat jen děti, kte
ré mluVí, zely by mateřské školy prázd
notou"' konstatUje mateř5ká škola.

Ve společnosti existuje UŽ de ší dobu
povědomí o tom, Že rodiče dětem málo
čŤoU' |enže.e to dalelo 5 oŽ Le,5i, 'odice
na dětl málo, anebo Vůbec nemluvi' Ve_
zou je na kočárku, te]efonu]Ínebo piši
zprávy, místo aby dítěti popisovali, kam
a proč jdou, co kolem sebe Vldí' Aby 5i

dítě nemohlo jen tak broukat, opatří
ho dUdliken ' Dlté piichal' do ratejsle
školy nejen 5 tÍm, Že nemluVÍ, ale naVÍc
nezná některé pojmy a pod jinými si
nedovÉde n'( pleo.ldvit' PokUd s.1y.J
expresiVnÍ s oŽky řeči, když dítě mlUVí,

nikdo ho neopravuje, takže si zafixuje
špatný mluvní Vzor, který je da eko
těžší odstranit než VyVozovat spráVné
^'a\ky. (oyl \e n.-. - asLL vys ovil, je
lo jen ilolovdne d v be,/ne . omunild, i .
nepoUŽíVá'

Mateř5ké školy j5ou čírn dál častěji
konÍrontovány s nadměrnou agresiVitou
dětí' ZVyšoVání agresiVity nesouvisí jen
s m'í oU jejl tole'anCe V \ouaasne spole, -
nosti' Ve ktere JŽ _epldI 

' zp s <lobor-,_

kem V ruce projdeš ce ým světem, aIe
spíše, drzé čelo je lepší neŽ pop užnÍ
dVůr. souvisí is neschopností dětí m u
vit. Ta Zase 5ouVjsí5 čím dál tím nižším
Věkem dětí, kt€ré j5ou k předško]nímu
V7dělaVánl při-lmény (i dVoulete)' Plaa,
házení hraček, kQusnutí nebo bouchnu
tí je snadnější a ÚChlejší, neŽ říci siovo
npbo f,o oU vélU' P.o pedagogé, ltely
dítě zpočátkU nezná, je velmi těŽké
reagovat, kdyŽ dítě nemlUVí'

Schengen
,, NeUmí si zapnout bUndu a zavézat
boty, pomůŽete rru, Vidte?"

,,UkáŽeme mu jak, dáme mu prostor,
aby to zkoušel sám, zkontroluieme a do_
pornůžeme,'' popisuje škola sVé r.etody'

Přes zVládnUtou sebeob5lUhU Vede cesta
nejen k Vyšší samo5tatnostj a 5ebevědo
mídítěte, ale k Většímu prostoru pro hru
spojenoU 5 přirozeným pohybem, zkoU'
máním a eXperimentováním' V běŽných
dennr. h < nnosler h, jdl.ymi jso. svle,dnr.
oblékéni' tl'avovanl, Uo' /ovdn o5oonl
hygieny, úklid hraček a reagováni na za
Vo ání,5e dítě setkáVá s hranicemi' Vět
šina dětíje zvyklá, že svět = rodič 5e řídí
podle ni( ]'' V 'od ne \e éle Vetsinou hraje
h.a jeden rodi. nd jed_o d'te. V rrarp.
ske ikole jso_ déti V přesi|.' ?A-? / aell
na jednu učiteIkLl' Pravidla a hranice jsoU
lde ne7byt^ostl pro přeŽ Il' stjeL Vol^e
rodinné Výchovy 5 časovýrn rámcem dne
m;te'(ké 5ko y prpdstaVUje pro Ťll.ohe
děti zátěŽ, která Vede k nezvládnuté
adaptaci a k afektlVním reakcim dítěte'

Rodiče, bez rodičů,
o rodičích' s rodiči...
,,Náš je přihlášen na plaVáni, ale dneska
mu nenídobře (.'' se mu nechce), tak ho
ne(hte Ve škoIce'"

Děti, které jsou přihlášeny k předplaveC-
kému výcviku a v den ieho konání Ísou
přítomny v mateřské škole, se ho účastní
iv přÍpadě, Že neplavou (výňatek ze

]en V mateřské škole můŽe rodič mlUVit
s pedagogem dvakrát denně' Většinou
se to dere me,7i ove.-i(i pr -o ve titdp.
U stolku paní Učjtelky 5e ráno sejde
rodič, který mU5ízapsat do omlUVné
ho ]istU důVod nepřítomnosti povinně
vrdelavdnpho p-edskolaka, liny si pro-
h íŽí fotograÍle a pak p atí 250 Kč dvou-
t]sícovou bankovkoU, da ší se jen chce
na něco Žeptat' Přes tu hradbu nenÍ
rnnohdy Vidět na dět]' Mateřské škoIy
jsou siVědomV, Že pro sděloVáníinÍor_
írd' i o průbéh- é vys edc r h vzdelavanr
dítěte je to neVhodné prostředí, ale
rodič je ten, který (hce inÍormaci tady
a ted'' Na třídnÍ schůzku pak přichází
I zp 100 rodiau. nd .e'ormd ^r poreTenr
12 ze 100 rodjčů zapsaných dětí.

Doplněk, nebo náhrada
Ú ko le m i nstitucia né l n í h o p ředš kol n ího
vzdělávání je dapIňovat a podporovat
rodinnou vychovu d v uzke vdzbe n. ni
pomáhat zajistit ditěti prostředis da-
statkem mnohostranných a přÍměřených
podňéIU k iehodkliýnlmu lozvojl d ule
ni (RVP PV, září 2017)'

stát, který sl vzaI za úkol rozšiřovat dél-
kU 5Vého působenÍ na ditě, a rodlč' kte
'} l loho pochop l, Žp mé prěVo (niloli
moŽnost) dáVat dítě do školky od dvo!
let, denně, na ]1 hodin, o prázdnináCh,
i kdyŽ je na mateřské nebo rodičovské,
i když ]e doma s nen]ocnýrr sourozen-
cem, i kdyŽ je neŽaměstnaný, i kdyŽ
np-a na 7ap]a.en' Up]áty 7á předškolnl
vzde avan, dosldl m.rer\<ou sl.olu do
pozice náhradníka, nikoli dop]ňkU ro
dinne uychovy. \ejenre Jr pienechavdj
ly me^e popularnr ukoly. a e a,n jr za 'p
stoprocentně zodpoVědnou.

Pavla Petřů-Kicková.
MŠ Dr' E' Beneše,
Kralupy nad Vltavou

Názory V této rLlbri.e nem]'rsejiVyjadřovat 5tánovisko redakce'


