
Zajišťovat prázdninový prcvoz je tak trochu jako

vytáhnout si Cernóho Petra. Mateřske škoiy sice

mohou mít o prázdninách zavřeno podobně jako

jiné ško|y, a|e otrce se většinou snaží vyjít vstříc

rodičům, kteří nejsou schopni na celý čas prázdnin

zajisťit svýnr dětem program. V iótě se výchovně

vzdělávací zařizení v podstatě mění v sociální služ-

bu, dornnívá se dětská poradenská psycholožka

PhDr. lvana Halíková. ,,Já bych se přim|ouva|a za

to, aby o prázdninách víc fungovala jako celek

i širši rodina," říká"

Jenže ne vždyckyje to možné, balričky

a teťičky nejsou pokaždé k mání, niatkám

bez partnera může chybět časová kapacita

otců,". Nedostatek času není ale zdaleka jediný

důvod, proč rnajírodiče o letníhlídánísvých
dě§ zájem. Feldle zkušenosť učitelek své děť
přih|ašují i maminky na rocjičovské dovolené,

,,lionzík je na děri zvyk|ý jen se mnou a s mírii-
nem by se nudil," argurnentovaia jedna z nich.

,,U nás mají o letní provoz zájem i nezarněstnaní

rodiče," posteskla si v diskusi na internetovém

fóru jedna z učitelek. Další příspěvky dokazují,

že podmínky §e obec od obce liší, ,,U nás mají

školky všude v rrkcllí už několik let zavřeno celé

léto, na nás ale zřizovateI tlači, abychom zajisťli

].i, aL4 alzorc inJtrfnabcriuíit

provoz i pro všechnyjejich děti. chtěl, abychom

měli volno jen nrěsíc, Panířetjitelka svolala

schůzi a rodiče našich dětí nás podpořili - prý

chtějí mít v září učitelky odpočaté *, díky tonnu

jsme mohIi zavřít na šest týdnů, Jinak bychom

si vůbec nesťhli vybrat dovolenou. V některých

třídách běžně sloužíjen jedna učitelka, takže

v průběhu roku si dovolenou vybírat nemů-

žeme," píše pedagožka. Prázclniny jsou navíc

ideální doba na opravy a údržbu, které by jinak

činnost školky omezova!y.

Ve městech se školky o letní provoz častc

střídají, což je k učitelkám vstřícnější, ale

pro děti, které postupně chodí do elvou či

tří různých uařízení, to může znamenat větší

zátěž. Některé obce dlouhodobě spolupracují

s neziskovými organizacemi pracujícírni s dět-

mi, které jsou v letních rrrěsících schopné péči

o děť zajisťit, Ale jsou to spíš výjimky, které

provoz ve školkách v Cohledné době rozhod-

ně nenahradí. jak tedy zvládnout specifický

prázdninový provoz?

Fředškoláci a kola ven?
,,Když se s předško|áky v červnu školka slav-

nostně rozloučí s tím, že jsou už velcí a půjdou

v září do školy, nepovažuju za šťastné řešení, po-

kud vzápěť vp|ují do ško|kcvéhc provczu znovu,"

upozorňuje psycholožka Halíková,,,0d příšťho

rclku už budou muset rodiče prázdninový provoz

§tejně řeŠit j|ným zpŮsobem. ZaČnou-li o rrrk

dřív, nic se neděje. Dnes už existLljíivelmi dolrře

vedené tábory, kam berou kluky a děvčata ještě

před nástupem do první třírly - dokonce to může

být pro déťi mnohern zajimavější a atrakfivnější

než návrat mezi ,rnrňata'," dodává. l\ložná je to

inspirace pro budoucí komunikaci s rodiči, letos

: lirn aie už nic nenadě{áme...

eizí školka
V prakrickém provožu může být větším

úskalím pobyt v cizí školce u děť, které mají

určité problémy. Ať už ve smyslu zvýšené úz-

kostnosťi, hypera kťvity, větší agresivity apod 
"

,Y těchto případech považuju za důležité, aby

učitelki/, kteró majís těmito dětmi zkušenosti,

informovaly kolegyně ve školičee s letním

provczem. Nlení t0 žádné troušení pornluv,

ale může se předejít velkým nesrovnalostenr,

které by mchly vzniknout. Nápomocní by

v tomto ohledu měli býi i rodiče"'domnívá se

dcktorka Halíková.



Adaptafr*
V řadě ško|ek to o prázdninách vypadá tak,

že jádro třídníhc koIekťvu tvoří děť z kmeno-

vé školky a mezi ně přichází různý oočet,,ci-

zich" kluků a ho|čiček. ,,Domácí" se nraximálně

přenrisť do jiné třídy la paní učitelkou, kterou

znají ze spoiečných procházek, ze zahrady

nebc která občas zaskočila, když ta jejich byla

nemocná. Pro děť zvenčíje situace mnohem

náročnější* úplně nové prostředí, neznámé

učitelky a ko]el<ťiv vrstevníků, který se na ně

Cívá jako na vetře|ce,

Pr:dle psr/cholcžky Halíkovó by bylo nejlepší,

kdyby se děti s rodiči mohly podívat do téhle

nové školky a projít si ji ještě před prázdnina-

mi, aby prvníden už alespoň tušily, co je čeká,

Aby věclěly, jak to vypadá na zahradě, kde

je pískoviště, s čírn se dá ve školce hrát, kde

jsou záchody a podobně, ,,V každé škoIičce je

trochu jiný režim užívání prrrlózaček a skluza-

vek, mohou být jiná pravidla oh|edně nošení

si vlastních hraček. Tohle všechno by se mělo

dítě dozvědět co ne_idřív, aby se předešlo

konfliktům z nedorozumění" Není moc šťastné

na něj první den křičet, protcže dělá néco, co

nemá," varuje odlrornice.

,,Učitelky by měly s pochopením přistupo,

vat k tornu, že dítě se olrťžně přeorientovává

na jiné zvyklosť, že s nimi příi!š nekomLlniku-

.je, že si nehraje a někdy i odmítá spolupráci.

1,1ěkteré si možná vůbec nezvykne za celý

pobyt, pl"otože dva, tři týdny jsou na .jeho

adaptaci příliš krátká doba" ]e dobré, když

dětem z jiné školky dáme příiežitost povídat

o tom, co mají pěkného v té své, s čím si tam

nejraději hrají, co tam rády dě|ají, s kým ka-

marádí. Vůbec není marné, kCyž paní učitelka

ví dopřeCu c dítěť něco hezkého - okamžitě

se ťm v něm posílí pocit;námosť," soudi
psycholog Václav Merťn. Určité předá-

vání informací směrem cd půvcdní

školky a rodičů považuje za přínos-

né i u tlěť, které nemajížádné

specifické problórny"

Nlyslet na to, že cizí rlěti

nemusí ltýt na leccos

zvyklé, by nrěly uči-

telky i ve chvíIích,

kdy vydávají

nej různější

instrukce. ,Jo,
co mohu říct

své třídě, rnůže

byt pro některe díte

uvenčí složitěiší k pochopeni.

Je potřeba rnluvit.|asně a srozumitelně, aby

nevznikla komunikační bariéra," upozorňuie

doktorka Ha|íková.

Jak sí hudenrs hťát?
Práce ve školce by měla být z velké čásť

orientovaná na to, aby se děti rnezi sebou

poznaly, aby spolu dokázaly brzy komunikovat,

skamarádilv se a uměly si spolu hrát. Doktorka

Halíková doporučuje využít zkušenosť starších

děťí, aby pomohly začlenit děť z jiné školičky

do provozu. V tom mohou mít jistou výhodu

školkv, které v průběhu roku pracují s dětmi

ve vékově smíšených třídách, protože ty starší

jsou na jistou ,,průvodcovskou roii" zvyklé,

AIe v každém kolekťvu se najdou holčičky

i kluci ochotní ukázat nováčkům, jak to u nich

chodí, To je určitě vítaná pomoc, zvlášť pokud

jde o rJěťi obdařené přirozenou empatií.

Někteří malí pomocníci jsou ale až neodbytně

starost|iví nebo v,jejich chování můžeme vy-

stopovat prvky určitého dominantního nátlaku

a manipulace, který bychom měli zpovzdálí

rnonitorovat a v případě potřeby usměrnit.

Pokud máme s dítětem podobné zkušenosť,

může být užitečné předat je kolegyni, která

bude zajišťovat letni provoz.

Program ve škoIce musírne přizpůsobit

specifickým podmínkám: děti i učitelky jsou

po dlouhérn školním roce unavené, kolekťvje

věkově smíšený a navíc se mnozí ani vzájemně

neznají. Jakékoli snahy o amlriciózni výchovně-

vzr1ělávaci akťvity můžeme rcvnou,,odpískat"

i proto, že není nač navázat, Nově příchozí by

si mohli v činnostech, které ,,naše děť" znají,

připadat nejisť a neúspěšní, což jejich

adaptační prob|érrry, nechuť ke

kcmunikaci, pocity sebe|ítosť

a projevy negativismu ještě

zhorší. A než bychom

si nějaké vhodné
podmínky vytvo

**e*čin,

řili, budou děti

y,y!.

KOyZ

to nočasí

umoZnl,

můženre trá-

vit s dětmi dost

času venku na zahradě,

ale i ve třídě bude základem

aktivit vclnější, relaxačníprogram - malo-

vání, kreslení, modelcvání, zpívání, můžeme

společně cvičit, hrát pohybcvé hry. Určitě

bychom se měli snažit podporovat spíš ra-

dost z činnosti a spolupráci než soutěživost.

Můžeme samozřejmě dát určitý prostor

pro volnou hru, ale zpočátku budou řízené

činncsti mnohem výhoelnější, protože nám

pomohou nastavit pravidIa, lépe provedou

děti režimovými požadavky a v neposlední

řadě máme Iepší možnost ovlivnit komu-

nikaci a vztahy vznikající v nesourodém

kolektivu. g

PhDr. Daniela Kranrulová
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