
Jsme s kolegyněmi v praxi 20, 3S, některé

i p es 30 let, ale to, c0 e děje několik posled-

ních let, nás nenechává klidnymi. My, starší

učitelky, bychom chtěly hlavně usnadnit práci

mladším spolupracovnicím a těm, které se na

toto povolání p ipravují.

V první adě nás p ekvapuje, kolik dobrlích

učitelek mate sk ch škol muselo opustit svá

místa, protože nemají odborné vzdělání v ob-

lasti p edškolní v, chovy, p estože e v praxi

osvědčily na v bornou. Na druhé straně,

témě ve všech menších městech a vesni-

cích jsou mate ské školy, které jsou součásť

společného zaYízení se základními školami,

a zde zťrstali rediteli či editelkami lidé, kte í

nemají vťrbec žádné vzdělání v tomto směrr"r,

Jak je možné, že se na ně nevztahuje zákon

6.563í2004 Sb., o pedagogick, ch pracov-

nících, jehož novela plať od 1. 1. 20]-5? Jak

mohou zastávat tak vysokou funkci bez po-

t ebného vzdětání? vždyť oni rozhodují o těch

nejd ležitějších záležitostech v mate ské škole

a té práci témě vťrbec nerozumějí. vedoucínr

učitelkárrr, byvatrim editelkám, byla odebrána

autonomie, společenská prestiž mate ski?ch

škol je potlačena, kvalitní ohodnocení práce je

nedostatečné, možnost dalšího r stu minimál_

ní" Ředitelé základní školy ídí mate skou školu

pouze z kancel áYe, fyzicky se v prostorách MŠ

objeví maximálně dvakrát do roka. Vedoucí

učitelky ztratily d ležitou část sviich pravo-

mocí, t kajících 5e prCIvCIzu mate ské školy,

odnrěňování, p ijímání dětí i zaměstnanc ,

ale obsah a náplň jejich práce zťrstaly stejné,

Ředitelé základní školy majívždy poslední slo_

\lo a na podněty vedoucích učitelek neberou

ohledy. Měli, mají a vždy budou mít slabost

pro svoje kmenové zaměstnance. Kdysi by|y

učitelky vážené osoby, dnes je tato profese

společensky a v znamově nedoceněna,

6 ?ltarc flnfonfna&CIriufn

ffiěti we k*lee uxčí

Mtate ská škola podle školského zákona je

školou, pruním stupněnr vzdělávání, má svťrj

vedě!ávací program, ktery tvo ívedoucí učitelky

spolu s kolektivem pedagogťr mate ské školy"

Málokdo si uvědomuje, že učitelka rnate ské školy

je s dítětem delší dobu než jeho rodiče, vzdělává

ho a p edává mur kus sebe, lásku fr por zumění,

Mnozí rodiče, ale i široká ve ejnost se mylně

domníva jí,žepracovní náplň učitelky mate ské

školy spočívá v tcrn, že dět! v* školce hlídá"

Nemajív bec p edstavu, eo obnášíj*jich praťese"

Učitelka nahrazuje dítěti maminku v době.iejí

nep ítomnosťi. tává se ,,maminkou na chvilku"-

Je empatická k bezpráví, i k pot ebám lásky a ricty.

Dokáže dítěťi pomoci zejména v adaptaci na cizí

prost edí. Dokáže je pohladit, pochůvat, usmát

se na ně, mil, m slovem uklidnit a povzbudit"

ochraňuje dítĚ p *d nebezpečím, sleduje p íznaky

p ípadn ch onemocněnl, podparuje hygienu,

čistotu, péči o zdraví, zdraui životní styl. Učitelka

podporuje vztah dítěte k rodině.

V roti pedagoga učitelka eznamuje děti sc

světem kolem nich, učíje správně jednat a žít,

poznávat svoje možnosťiv rťlzn ch životních situa_

cích. pro její prácije dť,lležitá činnost diagnostická,

piánovac| motivačnía evaluační. Na základě

diagnosťky učitelka zajišťuje pot eby a možnosťi

dítěte, poznává reakce dítěte v dané situaci, pazs_

ruje a vyhodrrocuje, co dítěti pornáhá. t a základě

Rvp pro p edškalrrívzděláváníformuluje cíle pro

jednotlivé dáti i pno celou skupinu" Flledá rnetody,

nové ťormy práce, vynr ští organizaci činnosťí a za_

jímavou náplň celého dne, Nlejdťrležitější činnosti

jsou moťivační, práce učitelky se tak trochu srníchá

s pracíhereckou a dokáže tak nadchnout děti pro

rrjzné člnnosti" k hodnocenrípráce nás, učitelek, je

nezbytné, abychom p0znaly, co se poda ilo a co ne,

jak naplánovat dalšíčinnosti. každá učite|ka musí

b,ít dobn m 0rganizátorem, ffitr dob e promyšlené

svoje jednánív prťrběhu každého dne, vymrišlet

aktivníčinnosti pro děťi. Smysl pro orfianizaci musí

uplatňovat po cel, rok, zajišťuje p edstavenípro

děti, dopravu na v}let, vystoupení pro rnarninky

a partnery školy a mnoho dalších škglrrích akcí,

frdchodem dětí dom
prffif;fivní den nekonČÍ

Fro mnohé učitelky pracovní den nekončí

odchodern děť z mate ské školy, někter* činnosťi

dokončujíještě doma nebo mimo mate skou

školu. Účastníse akcív nánrci dalšího vzdělávání

pedagogick ch pracCIvník r, studujípot ebné

publikace k p ípravě na svou práci, pročítají od-

bornou literaturu, vytvá ejíuizdobu škotky, pečují

o kabinety, kniho\lny, prom,ištejí akce škCIlky,

stává se, že kromě pedagogické práce se učitel_

ky v mimo ádnych situacích rekvalifikují nap , do

role provozních pracCIvník - pomáhají p estě-

hovat nábytek p ed a pCI malování, je-li pot eba,

pomohou s riklidem, zaskočív jídelně,

P edpokládá se, že učitelky mate ské školy pri

všech svYch ,,profesích" musejí b-it trpělivé, psy-

chicky vyrgvnané, empaťcké, tolerantní, asertivní.

Automaticky se očekává, že budou zodpovědné,

spravedlivé, komunikaťivnI důrsledné a neustále

v dobré náladě.

Nesnnínre však zapomenout, že učitelkám p i

jejich práci pomáhají i nepedagogičť pracovníci,

bez nichž by nebyl zajištěn provoz žádné MIš. Uči_

telky by si tak za cel den nemohly ani odskočit,

protože jinak se nemohou od dětí vťrbec vzdálit.

Dovotenou jenom někdy
Učitelky mate ské školy majíze zákona nárok

na osm t dnťr ádné dovolené na zotavenou,

kterou si nemohou vybrat hěhem škclního roku

za plného prCIvcztl, O prázdninách jsou však MŠ

k provozu nuceny z izovatelem" ZŠ automatícky

podle školského zákona 6.2911"984 5b., 38 odst. l,



v době letních prázdnin zavírá a nikdo se neptá, co

bude s prvňáky či druháky, kte ízajisté nezvlád-

nou brit sami doma. Jak je rozdíl meei učitelkou

základníškoly, vychovatelkou a učitelkou mate ské

školy? Proč nemají stejná práva? Pot ebujítaké

nabrat síly po deseťiměsíční každodenní práci,

plného nasazení a stresu, kdy jejich odpracované

hodiny u děť jsou opravdu šedesátiminutové,

nikoli pětačty icetiminutové jako v ZŠ s p estávka-

rni či voln mi hodinami. Je to spravedlivé?

Jako další problérn vidíme nesmyslnost záko-

nťr a vyhlášek o počtur děť na učitelku {p ekračo-

vané limity - 28 děť ve t ídě běžná praxei, a to

i na pobyt venku. Dovedete si p edstavit, když

jde sanra učiteika s 28 dětmi na hygienu a WC?

Učitelka musí mít neustále p ehled o všech

dětech. Nemluvě o pobytu venku .Zažil někdo

z vás vycházku s 20 t ílet mi dětmi po vsi či za

vsí, kde nejsou clr*dníky a pohybujete se s nirni

po vcz0vc* (počasí nedovoluje btit vždy na školní

zahradě či hrišti)? Maminky leckdy nezvládnou

ani dvě své děť a po učitelkách mate ské školy

se požaduje, aby jedna uhlídala 20 děť, a ono

,,stačí" t0" Pobyt venku by ntěly podle nás vždy

zajišťovat dvě učitelky, Nikdo si v hec neuvě-

donnuje, že i učitetka je jenom člověk a mr}že

se jí udělat nevolno, omdlít, cokoli. Pokud je

ale sama/ cCI se stane s těmi 2S malymi dětmi?

Narmalgvala Anička Fichová, MŠ Pastelka, Milevsko,

O tomto kdysi rozhodl někdo, kdo nebyl nikdy

v praxi, v dobách hluboké totality a tento p eži-

tek trvá dodnes.

Měti bychom si uvědomit, že zaťmco rodiče

majíjedno, dvě až t i děti, učitelka vzdělává 20

a více individualit a každé dítě má dovést ke

splněnívzdělávacích cíl , kteryich není rnálo,

hfrezerou v zákoně je i p ednostní p ijímání p ed-

školákťr bez doioženítrvalého pobytu. Jsou tak

diskriminovány spádové děti, jejichž maminka se

vrací po rodičovské dovolené do zaměstnání, ale

dítě jí do MŠ nevzali, protože museli up ednost-

nit p edškoláka z jiné oblasti.

Máme pocit, že v našich zákonech a vyhláškách

je totik nesrovnalosť, že by je měli ešit odbor-

níci z praxe. A co myslíte, je po ád ještě učitelka

mate ské školy povolání, nebo poslání? w

kolektiv učitelek Mš ze st edních a severních Čech

{titutek a mezítitullcy redakce)

pichová Anička

ť*ď** rta&eriwťn z!2úx6 ?


