
Helena Zdrůbecká: Postřehy ze stáže v německé mateřské 
škole 
Podmínky německé mateřské školy Kita Wackelzahn a české státní školy jsou naprosto 
odlišné. Liší se nejenom formou řízení, vnitřní organizací, ale i přístupem rodičů a rolí 
učitelky – vychovatelky. Z těchto podmínek vychází i přístup k dětem. Děti jsou všude stejné 
a v jejich hře se objevuje totéž. 

Německá učitelka vychovatelka nevystupuje v roli herního partnera směrem k dítěti. Děti 
vede k větší volnosti a to je dané především prostředím a architektonickým pojetím mateřské 
školy a její zahrady. Například volnými vstupy do zahrady, přízemní budovou, členitostí 
zahrady. Česká učitelka má častěji dosažené vyšší vzdělání než německá učitelka – 
vychovatelka, ale obě mají ve společnosti dosti podobné postavení. Vzhledem k dosaženému 
vzdělání české učitelky je její práce cílenější a systematičtější, pokud to mohu vzhledem ke 
svým jazykovým schopnostem posoudit. Volnější výchova v Německu je opřena o větší 
důvěru v samostatnost dětí. Například větší volnost na zahradě, možnost pohybu dítěte ze 
zahrady do budovy školky, volba činnosti, individuální svačina, volba odpočinku – (za celý 
týden spalo pouze jedno tříleté dítě jednou). 

Myslím, že německá rodina působí na své dítě jinak. Mantinely bezpečnosti jsou širší než u 
nás, ale také pevně vytyčeny. Jsou bezesporu postaveny na důvěře učitelky – vychovatelky v 
samostatnost dítěte. Profesní postavení učitelky – vychovatelky v očích rodičů je také jiné než 
u nás. Učitelka – vychovatelka nemá třídu, ale denní místnost, která je ten den ředitelem 
určena. K činnosti v jednotlivých místnostech jedno z dětí obejde všechny prostory školky se 
zvonečkem a ohlašuje konkrétní program. V Německu také není předškolní zařízení tolik 
svázané předpisy OHES, takže stravování je naprosto odlišné. Školní připravenost dětí je dána 
spíše škole. 

Dítě v předškolním věku přijímá nejvíce informací a učitelka s vysokoškolským vzděláním je 
více schopna předat prožitkovým a emocionálním učením nové poznatky. Po aktivní stáži v 
německé školce se domnívám, že německá učitelka – vychovatelka tím, že dává dítěti větší 
volnost, určitě více posiluje sebedůvěru dítěte ve vlastní schopnosti. 


