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Mateřská školka jinak 

19.10.2008  Mateřská škola nemusí být jenom normovaná budova s naleštěným linoleem. Děti 
mohou místo do školky chodit třeba také do lesa anebo ke své „denní mamince“. 
Péče o děti v předškolním věku může vypadat různě. A nemusí probíhat jen v budově, kde každá 
polička na bačkůrky musí odpovídat přísným normám. 

/Fotografie: Ve školce bez stropu. (Lesní školka v Drážďanech) - Autor: Karel Cudlín/ 

/„Co to je?“ „To je sýr,“/ říká chlapeček Levin. Hovoří ovšem o kouscích dřeva, které soustředěně 
odlupuje z trouchnivého klacíku. Další děti, oblečené do důkladných pracovních bundiček a kalhot, 
vrtají klacky společným úsilím díru v zemi. V lese se toho ale dá podnikat mnohem víc. Někdy si 
dělají různé stavby, jindy dostanou také pilník nebo pilku a mohou vyrábět složitější věci. Od 
učitelů si mohou půjčit ještě také šátky nebo provázky. 

Hračky ale děti v téhle školce nemají. /„My si hrajeme samy,“/ vysvětlují. Je jim mezi třemi a pěti 
lety a svoje dny tráví v lese nedaleko Drážďan. Stejně jako další desítky dětí, které navštěvují čtyři 
stovky takzvaných lesních školek (Waldkindergarten) v Německu, Nemají většinou žádnou budovu, 
fungují mezi stromy, kde děti také jedí a spí. Z hlediska školského systému jsou waldkindergarten 
školky jako všechny ostatní a dostávají také stejné příspěvky z veřejných peněz. 

Nejde o to, že by všechny děti musely strávit dětství v lesním porostu. Tenhle příklad z Německa 
ukazuje, že péče o děti v předškolním věku může vypadat různě. A že nemusí probíhat jen v 
budově, kde každá polička na bačkůrky musí odpovídat přísným normám. V Česku určují předpisy 
ministerstva školství velmi podrobně, jak se děti mají ve školce vzdělávat a hlavně jak má školka 
vypadat. Jedině takové je stát ochoten vyplácet příspěvky. 

Z Německa, Rakouska, ze Skandinávie i odjinud však přicházejí signály, že péče o zdravé 
předškolní děti není zase tak nebezpečná věc, aby ji bylo nutné do všech detailů určovat shora. Že 
školky mohou být různé, že si s výchovou mohou pomáhat třeba i rodiče navzájem. Do konce října 
chce ministerstvo práce a sociálních věcí představit „balíček prorodinných opatření“, který by 
některé alternativy k normované školce měl přinést také do Česka. 

      Jejich hraní 

Je kolem desáté dopoledne a „lesní“ učitelka *Tina Gabberová* má v obličeji zdravou růžovou 
barvu, protože je už od rána na čerstvém vzduchu. A s ní i její třída. Každé ráno přebere patnáct dětí 
od rodičů nedaleko konečné tramvaje na kraji Drážďan. Pak je vede pěšinkou do lesa, tam, kde stojí 
maringotka. Do ní ale děti nechodí, pokud není opravdu špatné počasí. 

Na začátek dne pro ně má paní Gabberová a její kolega program: v těchto dnech si vykládají o 
podzimu a zrovna dneska si předváděli, jak obíhá Země kolem Slunce. Takové hravé učení trvá asi 
tři čtvrtě hodiny, pak se děti už baví samy. /„Tohle je jejich čas a my se snažíme nezasahovat,“/ 
vysvětluje Gabberová. To je jedna ze zásad přírodní pedagogiky. /„Když si děti hrají samy, mají 
spoustu nápadů,“/ říká učitelka. Opravdu, děti pobíhají v lesním světě a jen občas vyhledají dospělé: 
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třeba když najdou zvlášť zajímavého brouka. A co dělají, když začne pršet? /„Vezmeme si bundu a 
hrajeme si dál,“/ zní odpověď pětiletého Theodora, který z pozice přirozené autority právě 
organizuje hloubení již zmíněné jámy. 

Před polednem doveze učitelka na vozíku jídlo, které dodává nedaleká restaurace. Pak děti 
zasednou pod stromy na dřevěné lavičky a zazpívají si písničku jako družstvo disciplinovaných 
skřítků. Ani při hraní, ani při jídle se nikdo nestrká, ani nepředbíhá, vlastně tu panuje překvapivý 
klid. /„Děti jsou opravdu klidnější. Chodila sem už moje starší dcera a od té doby se sama dokáže 
vždycky zabavit,“/ říká *Sonja Wedigová*, která si po obědě přišla pro synka Levina. Pro ostatní 
děti jsou už pod stromy rozprostřené podložky a spací pytle, učitel jim přečte pohádku a za chvíli už 
spí, nad hlavou jen větve. Vypadají spokojeně, bez ohledu na to, že podle českých vyhlášek by něco 
takového bylo zcela nepřípustné. 

      Jen s ledničkou 

Podle Ústavu informací ve vzdělávání je v rejstříku školských zařízení v Česku zapsáno asi 5600 
mateřských škol, které splňují všechny předpisy ministerstva a stát jim za to financuje platy učitelů 
a učební pomůcky. Školky ale musejí zaručit řadu věcí: že na každé dítě je v zahradě alespoň třicet 
metrů čtverečných plochy. Že ve třídě je více než 15, ale nanejvýš 24 dětí. Že umyvadla jsou 
šedesát centimetrů nad zemí, že v kuchyni jsou na různé druhy potravin oddělené ledničky a tak dál. 
Ministerská vyhláška 410, která to vše předpisuje, vznikla v roce 2005 za ministryně *Petry 
Buzkové*, je ale dědictvím socialistické normované výchovy. Pravidel jsou desítky a zřizovatelé 
mateřských školek se shodují, že splnit je je velmi drahé, pokud je to vůbec možné. A tak míst v 
mateřských školkách přibývá jen pomalu. 

Ovšem dětí v předškolním věku přibývá rychle., asi o tři až čtyři procenta každý rok. (viz rámeček 
Stále větší babyboom). Protože místa v akreditovaných školkách nestačí, vzniká stále více školek 
soukromých. Jenže jejich práci ministerstvo nekontroluje vůbec. A služby, které rodiče za své 
peníze („školkovné“ se pohybuje od šesti i do třiceti tisíc korun měsíčně) obdrží, nejsou vždycky 
přiměřené. /„Někdy je třeba taková školka v naprosto nevyhovujících prostorách, třeba ve sklepě. 
Jinde neměli pro všechny děti ani stůl a musely jíst na směny,“/ popisuje své zkušenosti Klára 
Tomková ze sdružení Dům pro motýlky. 

Sdružení sleduje situaci ve školkách a poskytuje know-how ke zřizování školek firemních. To je 
nová alternativa, výhodná pro rodiče i zaměstnavatele. Chystaný prorodinný balíček by měl 
zakládání firemních školek do budoucna zjednodušit. 

      Firemní a vzájemné 

*Dagmar Almadová* cestou do práce každé ráno zastaví před činžákem v pražských Holešovicích a 
svého dvouletého synka Olivera vypustí do vesele vymalovaného bytu a předá do péče jedné z 
učitelek čili „tet“. Tam spolu se čtyřmi dalšími caparty stráví celé dopoledne. K obědu mu teta 
ohřeje v mikrovlnné troubě to, co mu maminka přibalila. 

Na téhle malé školce je unikátní hlavně jedna věc: vznikla pro potřeby jedné firmy, realitní 
kanceláře Impact Corti, a rodiče všech dětí jsou kolegové. Paní Almadová pracuje ve firmě už skoro 
šest let, teď je na pozici daňové poradkyně. /„Je to práce, ve které se zkušenosti nabírají dlouho a 
není zase tak snadné někoho najít,“/ říká. Právě proto se firmě vyplatí zjednodušit zaměstnankyním 



návrat z mateřské dovolené tímhle způsobem. Zatím ale firmy se zřizováním školek váhají, protože 
veškeré investice musejí pokrýt z vlastních zdrojů. Právě to by měl nový balíček změnit: pokud 
bude schválen, část peněz na školku si firma bude moci odečíst z daní. 

A ještě jeden nový model přichází ze Skandinávie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie. Budou 
nově stanovena pravidla pro takzvanou evidovanou rodičovskou výpomoc, kdy jeden rodič za 
úplatu hlídá děti dalších. 

Verena Thurnerová je poskytovatelkou rodičovské výpomoci, označuje se ale sympatičtějším 
termínem „Tagesmutter“, „denní maminka“, a se svěřenými dětmi zachází podle jednoduchých 
mateřských zásad. Paní Thurnerová žije a pracuje na rodinném statku nedaleko vesnice Tiers v 
Jižním Tyrolsku v Itálii. Její vlastní děti už chodí do školy, na samotu zavítá málokdo, a tak tady 
byla celé dny sama. /„Bylo mi tady dost smutno a přemýšlela jsem, jak si to tu trochu zpříjemnit,“/ 
říká. 

Pro potěšení a pro přivýdělek si teď paní Thurnerová bere na hlídání děti několika zaměstnaných 
žen. Každé ráno je přivezou, ona si s nimi pohraje, nechá je proběhnout po zahradě a pohrát si se 
zvířaty. Také tenhle způsob hlídání dětí bude zřejmě v Česku zanedlouho běžný. Ovšem paní 
Thurnerová musela projít školením a strávit šedesát hodin na praxi u zkušené „Tagesmutter“. Musí 
se řídit také dost přísnými pravidly, nesmí mít najednou doma více než šest dětí, přičemž se počítají 
i děti vlastní. U nás se očekává, že zájemci o tuhle práci budou jenom evidováni, žádná zvláštní 
kvalifikace potřeba nebude. 

------------------------------------------------------------------------ 
*STÁLE VĚTŠÍ BABYBOOM* 

Už šestým rokem se u nás rodí stále víc dětí. Zatímco v roce 2001 bylo v Česku 66 tisíc tříletých, 
teď je to už 73 tisíc. Na vlastní kůži to pozná každý rodič, který chce přihlásit dítě do „státní“ 
mateřské školy (rozuměj registrované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Pokud dítě 
nemá trvalé bydliště v blízkosti školky, pokud chce chodit jen třeba tři dni v týdnu, nebo pokud je 
matka na mateřské, do školky se skoro jistě nedostaně. Pomoci může snad jen sponzorský dar. 
Největší přeplněnost školek je hlášena z prosperujících oblastí, kde se staví nové byty. Zřejmě 
nejhorší situace je v Praze a okolí. Také v dalších městech (například v Liberci, Jihlavě, Českých 
Budějovicích, Mladé Boleslavi) dostavují a rozšiřují školky. Kvůli přísným předpisům jsou však 
dostavby nákladné a složité, často to tedy město řeší šalamounsky. Udělí školce výjimku a rozšíří 
počet žáků ve třídě z povolených 24 na 28. 
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