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Budetemít k dispozici

Proč si vybrat Digiškolku?

Jaká je Digiškolka?

Jste mateřská škola, která chce v klidu přejít
na digitální správu? Aplikace Digiškolka vám
ušetří čas a zjednoduší práci.

Prostředky od MŠMTmůžete využít na
financování digitálních pomůcek, kam spadá
také aplikace Digiškolka.

Jsme součástí komunity, která chce smysluplně
využívat technologie v mateřských školách.
Zapojte také tu vaši.

Ověřená pedagogy a dětmi
Všechny materiály jsme konzultovali
s učitelkami. A samozřejmě jsme je
vyzkoušeli také během aktivit s dětmi.

V souladu s RVPPV
Metodické postupy a soulad s RVP PV
revidovaly odborné metodičky pro
předškolní vzdělávání.

Zábavná
Postavičkám v interaktivních materiálech
propůjčili svůj hlas herci z Národního
divadla Brno a Divadla Husa na provázku.

Digitální a bezpečná
Díky Informačnímu systému, který je
součástí Digiškolky, budete mít
k dispozici elektronickou evidenci dětí
a zaměstnanců. Rychlou komunikaci
s rodiči a online docházku včetně celé
řady tiskových výstupů.

• Kompletní digitální správu agendy školek – online
zápisy, třídní knihu, matriky, výkazy.

• Kvalitní, moderní a zábavné didaktické materiály.

• Rychlou komunikaci mezi školkou a rodinou – zprávy
a omluvenky na jednommístě.

• Bezpečnost dat a jejich automatické zálohování.

Navštivte
náš web
digiskolka.cz
Jsou tam
všechny
informace.

Aplikace pro moderní
vzdělávání předškoláků
Digiškolka vychází z dílny společnosti Bakaláři software.
Jsme tvůrcem nejrozšířenějších informačních systémů
v České republice, které každý den využívá 88 % škol.
Máme přes 30 let zkušeností z oblasti školství a dál se
vzděláváme.
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Cestovní náhrady
M a R t I N  K a P L Á N

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní 
cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, 
v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok a jaké druhy 
cestovních náhrad známe.

Cestovní náhrady jsou finančním plněním poskytovaným 
zaměstnavatelem za cestovní výdaje vynaložené zaměst-
nancem v  souvislosti s  pracovní cestou, cestou mimo pra-
videlné pracoviště, přeložením, dočasným přidělením, při-
jetím do zaměstnání v pracovním poměru, výkonem práce 
v zahraničí, mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce 
mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného 
pracoviště.

Zaměstnavatel má, s  přihlédnutím k  oprávněným zájmům 
zaměstnance, povinnost předem písemně stanovit pod-
mínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních 
náhrad. To v  praxi znamená, že v  rámci cestovního příka-
zu nebo jinou formou stanoví způsob dopravy, ubytování, 
dobu a místo nástupu a ukončení cesty a také místo plnění 
pracovních úkolů.

V  regionálním školství jsou cestovní náhrady poskytovány 
převážně v souvislosti s tuzemskou pracovní cestou a výko-
nem práce mimo pravidelné pracoviště

Pravidelné pracoviště

(§ 34a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozděj-
ších předpisů, dále jen zákoník práce)

Pravidelné pracoviště se sjednává v pracovní smlouvě a ne-
smí být sjednáno šířeji než jedna obec. Jde zpravidla o místo, 
kde zaměstnanec obvykle koná práci. Není-li pravidelné pra-
coviště sjednáno, je jím místo výkonu práce sjednané v pra-
covní smlouvě. Pokud by místo výkonu práce bylo sjednáno 
šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště 
obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za úče-
lem výkonu práce.

Druhy cestovních náhrad

(§ 156 a násl, § 166 a násl, § 173 a násl. zákoníku práce)

Jsou upraveny zvlášť pro tuzemské a  zahraniční cesty. Ve-
řejné školy jsou navíc zákoníkem práce limitované ve výši 
a druhu poskytovaných cestovních náhrad.

Cestovními náhradami jsou náhrady:
1. jízdních výdajů,
2. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
3. výdajů za ubytování,
4. zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),
5. nutných vedlejších výdajů.

Při zahraniční pracovní cestě jsou poskytovány obdobné 
druhy cestovních náhrad. Omezení veřejných škol spočívá 
zejména v nemožnosti změnit výši náhrady jízdních výdajů 
a navýšení stravného nad horní limit stanovený zákoníkem 
práce nebo poskytnout cestovní náhrady nad rámec náhrad 
vyjmenovaných v zákoníku práce.

Cestovní náhrady mohou být stanoveny nebo sjednány i pau-
šálně. V takovém případě se vychází z průměrných podmínek 
rozhodných pro poskytování cestovních náhrad, výše ces-
tovních náhrad a  očekávaných průměrných výdajů skupiny 
zaměstnanců nebo zaměstnance. Tímto způsobem je možné 
postupovat, pokud zaměstnavatel určuje podmínky pracovní 
cesty obdobně všem zaměstnancům a neexistují významné 
rozdíly zejména v cenách za ubytování s ohledem na lokali-
tu atp. Je-li částka cestovních náhrad určena jednostranně 
zaměstnavatelem, má ten povinnost na žádost zaměstnance 
předložit podklady, ze kterých při stanovení částky vycházel.

Aby zaměstnanec cestovní výdaje nehradil ze svých pro-
středků a až poté obdržel náhradu, je zaměstnavatel povinen 
zaměstnanci poskytnout zúčtovatelnou zálohu až do před-
pokládané výše cestovních náhrad. Ta se stanoví s ohledem 
k podmínkám pracovní cesty. Záloha nemusí být poskytnu-
ta, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec.

Zpravidla do 10 dnů po ukončení pracovní cesty má zaměst-
nanec povinnost předložit zaměstnavateli písemné doklady 
potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a nevyúčtovanou 
zálohu vrátit. Pokud by se skutečnosti, na základě kterých se 
cestovní náhrady stanovují, změnily, má zaměstnanec po-
vinnost bezodkladně to oznámit zaměstnavateli. Změnou je 
například nemožnost využít dopravní prostředek určený za-
městnavatelem nebo ubytování v rámci limitů nastavených 
zaměstnavatelem.
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Z  praktického hlediska zaměstnanec např. vyslaný na pra-
covní cestu musí vědět, jaké jsou podmínky této cesty  
(tj. dopravní prostředek, ubytování atp.). Ty budou zpra-
vidla určeny v  cestovním příkazu. Od zaměstnavatele 
také obdrží zálohu ve výši předpokládaných cestovních 
náhrad, kterou posléze vyúčtuje. Proto je nutné, aby 

zaměstnanec uschoval všechny daňové doklady o  plat-
bách vynaložených na cestovní výdaje. Pokud by nebylo 
možné pracovní cestu v  souladu s  pokyny zaměstnava-
tele uskutečnit, oznámí to zaměstnanec zaměstnavateli. 
Ten by zaměstnanci s ohledem na změnu skutečností měl 
změnit podmínky pracovní cesty.

Mgr. Martin Kaplán, právník ČMOS PŠ

Buďte s námi ve spojení. Nenechte si ujít novinky ze světa vzdělávání!

@rizeniskoly

@RizeniSkoly

Zaregistrujte se na 
www.rizeniskoly.cz/registrace

Jakmile registraci dokončíte kliknutím 
na link v doručeném e-mailu, napište nám 
na redakce@rizeniskoly.cz a uveďte IČ školy. 
Online archiv Vám obratem aktivujeme.

Vaše předplatné není jen tištěný časopis!
Zažádejte si o přístup do online archivu.

Všechny články od roku 2011 rozdělené podle rubrik, autorů, 
seriálů – s fulltextovým vyhledáváním.
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Zařazování ředitelů a ředitelek 
samostatných mateřských škol  
do platových tříd

1 

1 V textu je pro lepší srozumitelnost použito jednotné označení „ředitel“, které však zahrnuje nejen ředitele, ale i ředitelky MŠ.
2 

2 Ustanovení § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

3 

3 Ustanovení § 164 odst. 1 písm. c) a h) školského zákona.
4 

4 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
5 

5 Viz příloha nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

6 

6 Ustanovení § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
7 

7 Ustanovení § 122 odst. 2 zákoníku práce.
8 

8 Ustanovení § 123 odst. 3 zákoníku práce.
9 

9 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
10 

10 Samostatnou MŠ je zde myšleno školské zařízení jako samostatný subjekt, aniž by bylo spojeno s jinou (základní) školou. Ředitel spoje-
né základní a mateřské školy totiž může mít oproti řediteli samostatné MŠ odlišnou pracovní náplň, a může být tedy případně zařazena 
i do jiné platové třídy

a N N a  K at e R I N a  V I N t R O VÁ

Problematika zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd je 
v poslední době velmi diskutovaným tématem. Také veřejný ochránce práv se jím zabýval 
ve dvou šetřeních. Přestože již několik let existuje metodický pokyn vydaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, který je pravidelně aktualizován, stále v praxi dochází 
k nejasnostem. Článek si proto klade za cíl především osvětlit, do které platové třídy mohou 
zřizovatelé ředitele a ředitelky (samostatných) mateřských škol zařadit.

Postavení ředitele mateřské školy

Ředitel1 mateřské školy (MŠ) bývá statutárním orgánem 
školské právnické osoby.2 Dále odpovídá např. za odbor-
nou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 
a za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole 
a školském zařízení.3 Ředitel školy je zároveň pedagogickým 
pracovníkem4 a nadále vykonává přímou pedagogickou čin-
nost.5

Ředitel mateřské školy je dále ve smyslu zákoníku práce ve-
doucím zaměstnancem.6 Vedoucí zaměstnance škol zařadí 
do platové třídy orgán, který je na pracovní místo ustano-
vil  – v  případě ředitelů MŠ tedy zřizovatel školy. Zřizovatel 
taktéž určuje s  ohledem na příslušné předpisy jejich plat  
(tj. všechny jeho složky).7 Je to tedy právě zřizovatel, kdo nese 
odpovědnost za správné zařazení ředitele do platové třídy.

Zákoník práce dále stanovuje, že zaměstnavatel zařadí ve-
doucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročněj- 

ších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.8 
Zákoník práce tedy předpokládá, že ředitelé mateřských škol 
nebudou vždy vykonávat stejné činnosti a jejich náplň práce 
se může méně či více lišit.

Zařazení do platové třídy podle nařízení 
vlády o katalogu prací

Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a sprá-
vě (dále jen „nařízení o  katalogu prací“)9 stanoví zařazení 
prací ve veřejných službách a  správě do platových tříd za-
městnanců, kteří za svou práci pobírají plat. Katalog prací 
v  příloze k  nařízení o  katalogu prací stanoví zařazení prací 
do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. I nařízení 
o katalogu prací počítá s tím, že se úkoly jednotlivých ředi-
telů mohou lišit.

Zřizovatel může zařadit ředitele samostatné mateřské 
školy10 do několika platových tříd, a  to podle nejvyššího 
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dosaženého vzdělání a  fakticky vykonávané práce.11 
Nejčastěji se ovšem bude jednat o 11. platovou třídu podle 
dílu Koordinační, programový a projektový pracovník. K zařa-
zení do této platové třídy je třeba dosažení vysokoškolského 
vzdělání12 a výkon činností ve všech uvedených oblastech, 
tedy činností spočívajících v  komplexní koordinaci ekono-
mické, personální, technické, provozní, majetkové a  orga-
nizační správy organizace, případně správy dalších oborů 
činnosti organizace.13

MŠMT do loňského roku ve svém metodickém pokynu uvá-
dělo, že omezené dispozice s  nemovitým majetkem (např. 
svěření nemovitého majetku na základě smlouvy o výpůjč-
ce) znamenají překážku pro zařazení do 11. platové třídy. 
Zástupkyně ochránce, která vůči MŠMT vedla v  této věci 
šetření, se však s  tímto názorem neztotožnila. Namítala, že 
omezené dispozice s  nemovitým majetkem neznamenají 
nulovou správu majetkové oblasti. Svůj názor opřela o sku-
tečnost, že ředitel školy musí zajistit správu nejen ostatního 
(movitého) majetku, ale o  svěřený nemovitý majetek musí 
také určitým způsobem pečovat. Na základě šetření zástup-
kyně ochránce MŠMT svůj názor změnilo a  původně 
chybný metodický pokyn v  loňském roce aktualizovalo. 
Na druhou stranu, dle zástupkyně ochránce nemůže zři-
zovatel ředitele do 11. platové třídy zařadit, pokud ředi-
tel činnosti v jedné nebo ve více výše uvedených oblas-
tech skutečně nevykonává.14

Pro úplnost je v  této souvislosti vhodné zmínit, že aktuali-
zovaný metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogic-
kých pracovníků15 stejně jako doporučení pro zřizovatele16 
shodně uvádějí, že ředitele nelze do 11. platové třídy zařa-
dit, pokud „správu nemovitého majetku vykonává zřizovatel 
a ředitel školy tak tyto činnosti nezajišťuje“.17 S tímto tvrze-
ním lze souhlasit. Nicméně se domnívám, že je vhodné si po-
ložit otázku, kdy ředitel mateřské školy nevykonává správu 
nemovitého majetku. Z  povahy věci je totiž právě úkolem 
ředitele, aby zajistil zejména odemykání a zamykání budo-
vy MŠ. Ředitel by měl rovněž zajistit bezpečnost, osvětle-
ní, úklid a opravy budovy školy i přilehlých pozemků, ať již 
vlastními silami, nebo objednáním externí firmy. Domnívám 
se tedy, že právě tyto úkoly by mělo být možné podřadit pod 

11 

11 Srov. přílohu A seznamu povolání a rozpětí platových tříd nařízení o katalogu prací.
12 

12 Bakalářské či magisterské vzdělání. V opačném případě lze výjimečně využít postupu dle ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, který však může vést k nižšímu zá-
kladnímu tarifu platu než v případě zařazení do nižší platové třídy.

13 

13 Viz příloha B, část 1., díl 1. 01. 12 nařízení o katalogu prací.
14 

14 Zpráva veřejného ochránce práv ze dne 12. ledna 2021, sp. zn. 6000/2019/VOP, dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9008
15 

15 Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do plato-
vých tříd podle katalogu prací, č. j.: MSMT-71/2020-4. Dostupné z: https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Metodicky_vyklad_k_odmeno-
vani_zari_2021/II_Metodicky_vyklad_k_odmenovani_uprava_web.pdf

16 

16 Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů z dubna 2022. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/ 
04/01_Metodicke_doporuceni_pro_zrizovatele_k_odmenovani_reditelu.pdf

17 

17 Viz str. 6 Metodického doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů.

správu nemovitého majetku, a většina ředitelů by tak v praxi 
měla vykonávat komplexní správu majetku.

Na druhou stranu, pokud ředitel mateřské školy nesplňuje 
podmínky dílu Koordinační, programový a projektový pracov-
ník například z důvodu, že přece jen nevykonává komplexní 
správu výše uvedených oblastí, je možné jej zařadit dle od-
dílu Učitel, zejména pak do 10. platové třídy.

Jak je to s dvanáctou platovou třídou?

Pokud ředitel mateřské školy nevykonává pouze správu výše 
uvedených oblastí, nýbrž je také rozvíjí, bylo by možné uva-
žovat o zařazení do 12. platové třídy podle dílu Koordinační, 
programový a projektový pracovník. V praxi se však bude jed-
nat spíše o méně časté případy.

Dvanáctá platová třída přichází rovněž v úvahu, pokud v ma-
teřské škole působí kromě učitelů jiný odborný zaměstna-
nec. Může se jednat například o speciálního pedagoga za-
řazeného do 12. platové třídy. Ze zákoníku práce vyplývá, že 
zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové 
třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo 
které sám vykonává. A právě zaměstnání speciálního peda-
goga s 12. platovou třídou lze považovat za takovéto řízení 
prací ve smyslu zákoníku práce. Proto lze řediteli mateřské 
školy přiznat vyšší platovou třídu, než která by mu náležela, 
kdyby tento speciální pedagog v mateřské škole nepůsobil. 
I v tomto případě je ovšem nutné, aby byly dodrženy pod-
mínky dosaženého vzdělání, popř. odpočtu příslušných let 
praxe.

Obavy z kontroly čerpání finančních 
prostředků

Dle zjištění ochránce mívají zřizovatelé obavy ze špatné-
ho zařazení ředitele MŠ do platové třídy, protože hrozí, že 
případná kontrola čerpání finančních prostředků ze strany 
České školní inspekce (ČŠI) nebo krajského úřadu odhalí 
neoprávněné nakládání s finančními prostředky. V takovém 
případě se zřizovatelé vystavují riziku vrácení neoprávně-
ně čerpaných peněz do státního rozpočtu. Proto se někteří 
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z nich „preventivně“ uchylují k zařazení ředitele MŠ do nižší 
platové třídy. A právě takovým případem se předchozí veřej-
ná ochránkyně práv v minulosti zabývala.18

Na předchozí ochránkyni se obrátila ředitelka mateřské ško-
ly a namítala nesprávný postup ČŠI, která při kontrole nezo-
hlednila, že mateřská škola v  rozhodném období zaměst-
návala na dobu šesti měsíců speciálního pedagoga. Z toho 
ředitelka usuzovala, že jí náleží 12. platová třída. Ochránkyně 
souhlasila, že ředitelce po dobu trvání pracovního poměru 
speciálního pedagoga náleží 12. platová třída. Nicméně do-
dala, že za zbývající období by ředitelce měla náležet pouze 
11. platová třída, neboť ředitelka neprokázala, že by vyko-
návala činnosti vedoucí k rozvoji dle 12. platové třídy v díle 
Koordinační, programový a projektový pracovník, ani se nepo-
dílí na tvorbě koncepce rozvoje školních vzdělávacích pro-
gramů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami a jejich koordinaci v rámci kraje, jak to stanovuje 
díl Učitel.

V tomto šetření se jednalo především o prokázání, které čin-
nosti ředitelka MŠ skutečně vykonává. Žádná z jí uvedených 
však ochránkyni nepřesvědčila, že by se ředitelka zasloužila 
o rozvoj příslušných oblastí podle dílu Koordinační, progra-
mový a  projektový pracovník. Pro dokreslení uvádím někte-
ré z vyjmenovaných činností, které ochránkyně považovala 
spíše za správu než rozvoj: vypsání, zajištění a vyhodnocení 
výběrového řízení; zajištění stavebních prací při opravě bu-
dovy školy, střechy nebo zahrady školy; samostatné zpraco-
vání záměru na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěře-
ného k užívání.

18 

18 Viz zpráva veřejné ochránkyně práv ze dne 27. ledna 2020, sp. zn. 2118/2019/VOP.

Obrana proti nesprávnému postupu ČŠI 
nebo krajského úřadu

V případě, že ČŠI provede v mateřské škole kontrolu, s jejímž 
výsledkem ředitel nebo zřizovatel nesouhlasí, je možné podat 
námitky proti kontrolnímu zjištění a případně i stížnost ředite-
li krajského inspektorátu nebo k Ústředí ČŠI. Pokud ani tento 
postup nebude úspěšný, zbývá možnost obrátit se s podnětem 
na ochránce (elektronicky nebo osobně). V podnětu ochránci je 
přitom potřeba vylíčit, v čem konkrétně ředitel mateřské ško-
ly, případně zřizovatel, spatřují pochybení ČŠI. Ochránce může 
poté postup ČŠI prošetřit a její činnost případně usměrnit. Totéž 
platí i o stížnosti proti postupu krajského úřadu. I v tomto přípa-
dě je ochránce oprávněn jeho jednání prošetřit.

Považuji za vhodné upozornit, že ochránce není oprávněn 
vydávat závazná rozhodnutí. Nicméně výše uvedená šetření 
prokázala, že nejen ČŠI, ale i MŠMT respektují názor ochrán-
ce a jeho činnost může pomoci změnit názor státních orgá-
nů a institucí.

Závěr

Článek si kladl za cíl na základě zkušeností ochránce a  za 
stávající právní úpravy objasnit, do které platové třídy může 
zřizovatel zařadit ředitele samostatné mateřské školy. Bylo 
prokázáno, že se nejedná o jednoduchý úkol a zařazení do 
platové třídy se odvíjí od několika faktorů. Kromě dosaže-
ného vzdělání je potřeba zohlednit fakticky vykonávanou 
činnost a případně působení jiných odborných pracovníků 
v mateřské škole.

Mgr. anna Katerina Vintrová, LL.M., právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, interní 
doktorandka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity

Lajkujte Komentujte Sdílejte   Soutěžte s námi

Jsme také na facebooku Řízení školy
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Potravinové alergie
M a R t I N  g R e g O R a

Výskyt alergických onemocnění (atopický ekzém, astma, alergická rýma, lékové 
a potravinové alergie) v populaci stoupá, v poslední době až geometrickou řadou. 
Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potraviny. Trpí jí 3–4 % dospělých 
a dvojnásobné procento dětí. Zatímco před dvaceti lety byla alergie na bílkovinu kravského 
mléka vzácnou diagnózou, dnes na ni pomýšlíme při zažívacích potížích malých dětí často. 
Potravinová alergie je také prvním krokem tzv. atopického pochodu – tedy postupného 
se objevování různých alergických projevů (již zmíněný atopický ekzém, pylové alergie, 
astma) od časného dětství až do dospělosti

Co je a co není potravinová alergie

Nežádoucích reakcí na potraviny může být mnoho. Jen ně-
kdy se však jedná o  alergii. Nežádoucí reakce mohou být 
například charakteru otravy, kdy na podkladě kontaminace 
potraviny bakteriemi, viry, parazity nebo histaminem dochá-
zí k zažívacím a jiným potížím. Nežádoucí reakce ale mohou 
vznikat také při chybění enzymů ke strávení potravy. Příkla-
dem je intolerance mléčného cukru laktózy při nedostatku 
enzymu laktázy nebo nesnášenlivost ovocného cukru při 
nedostatku fruktózy. Obojí způsobuje zažívací potíže po po-
žití mléka a  mléčných výrobků nebo ovocných šťáv. Nežá-
doucí reakce na potraviny může být dána i  mechanismem 
psychogenním. Nazýváme ji potravinovou averzí. Vzniká-li 
nežádoucí reakce na imunologickém podkladě, pak mluví-
me o  potravinové alergii. Je to reakce spouštěná buňkami 
imunitního systému. Může být způsobena přítomností pro-
tilátek alergického typu, které jsou zaměřené proti potravi-
ně – imunoglobuliny typu E (IgE). Tyto reakce jsou obvykle 
časné a říkáme jim reakce IgE-mediované. Část reakcí vzniká 
bez přítomnosti IgE a na jejich vzniku se účastní imunokom-
petentní buňky zvané lymfocyty. Tyto reakce jsou obvykle 
pozdní a říkáme jim reakce non-IgE-mediované. Je důležité 
určit, o jaký typ nežádoucí reakce na potraviny se jedná, pro-
tože od toho se také odvíjí prognóza nemoci a způsob léčby. 
Ale není to vždy jednoduché, navíc, když potraviny obsahují 
více složek a alergie může být jen na některou z nich.

Vznik potravinové alergie

Imunitní systém zdravého jedince by měl alergeny prostředí, 
včetně potravinových, tolerovat. Za určitých okolností, zvláš-
tě u jedinců, kteří mají dědičnou vlohu k atopii (schopnost 
reagovat jinak na látky vnějšího prostředí), může tolerance 
imunitního systému selhat a dojde k přehnané reakci – aler-
gii. Při prvním kontaktu s alergenem vznikají protilátky IgE 
proti potravině nebo se tvoří buňky určené k reakci na ni. Při 
dalším kontaktu jsou tyto buňky a protilátky již připraveny 
a potravina vyvolá příznaky.

Prokázalo se, že časné zařazování potravin do jídelníčku ko-
jence vede k  jejich  lepší toleranci. Kontakt s  potenciálními 
alergeny cestou zažívacího traktu dítěti prospívá a  snižuje 
riziko přehnaných reakcí. Zajímavé je, že časný kontakt aler-
genu přes kůži dítěte působí obráceným efektem a  riziko 
potravinové alergie zvyšuje. Velmi důležitá je genetika. Je-li 
v rodině atopie (rodiče nebo sourozenci), s velkou pravděpo-
dobností bude mít dítě obdobné potíže.

Projevy potravinové alergie

Projevů potravinové alergie je celá řada. Jde-li skutečně 
o  alergii, projeví se vždy po požití potraviny a  většinou se 
jedná o stejné příznaky. Reakce mohou být časné, vznikající 
během několika minut po požití, nebo pozdní, které se ob-
jeví až po několika dnech či týdnech. Reakce se často pojí 
dohromady a jsou komplexnější.

Časné reakce

Mohou být na kůži (svědění, zarudnutí, kopřivka, otok), na 
sliznicích (svědění a pálení očí, zánět spojivek, svědění nosu, 
vodnatá rýma, kýchání), mohou postihovat dýchací cesty, 
což se projeví kašlem, chrapotem, dušností, zrychleným dý-
cháním. Nezřídka se setkáváme i s příznaky, které souvisejí 
se srdečním, oběhovým a trávicím systémem (zrychlený tep, 
nízký tlak, otok v  dutině ústní, nevolnost, zvracení, bolesti 
břicha, průjem).

Nejčastěji pozorujeme příznaky kožní, dále kašel, chrapot, 
dušnost, otok rtů, dutiny ústní, zvracení, průjem, nevolnost. 
Projevy se kombinují.

Nejzávažnější formou akutní alergické reakce je tzv. anafy-
laxe, celková systémová reakce. Reakce nastupuje rychle, 
během několika minut. Objevuje se kopřivka po celém těle, 
otok sliznic a kůže, křečovité bolesti břicha, zvracení, obtíže-
né dýchání až dušení, zrychlený tep, pokles krevního tlaku. 
Stav se může prohloubit až do anafylaktického šoku, který 
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bezprostředně ohrožuje na životě. Ačkoli je kopřivka přítom-
ná téměř u všech anafylaxí, výjimečně být zachycena nemu-
sí. Anafylaktický šok u  dospělých může připomínat akutní 
infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.

Těžká alergická potravinová reakce může být přímo spojena 
a potencována fyzickou námahou. Po požití potraviny násle-
duje (během desítek minut až hodin) intenzivní fyzická ná-
maha. Nejčastěji je tento typ anafylaxe způsoben pšeničnou 
moukou, ale i některými druhy ovoce a zeleniny (broskev, ze-
lený salát), případně ořechy. Vypátrat pravou příčinu těchto 
celkových reakcí bývá někdy téměř detektivní činností.

Pozdní reakce

Nastupuje za několik hodin nebo až dnů po požití potraviny. 
Nejčastěji se projevuje příznaky kožními (ekzém, kopřivka) 
v kombinaci s trávicími (bolesti břicha, pálení žáhy, zvrace-
ní, průjem nebo i  zácpa), ale postiženy mohou být i  další 
orgány. To se může projevit zánětem spojivek, chronickou 
rýmou, dýchacími potížemi, astmatem.

I když poruchy chování mohou být součástí obrazu potravi-
nové alergie, především pozdní, není to jediný příznak. A tak 
hyperaktivita a jiné psychické potíže dětí nejsou a priori způ-
sobeny potravinovou alergií, jak se někteří rodiče domnívají

Kopřivka

Kopřivka patří jistě k nečastějším vyrážkám. Postihne během 
života až 30 % populace a může být projevem reakce na po-
traviny. Často jak rychle začne, tak rychle během několika 
dnů mizí, specifickou léčbu nevyžaduje a někdy ani nezjis-
tíme, co ji vyvolalo. Vzácněji se může objevovat chronicky, 
provázena silným svěděním. V tomto případě většinou není 
příčinou alergie. Chronickou kopřivku mohou vyvolat fyzi-
kální vlivy (tlak, chlad, teplo, sluneční záření, vibrace, voda, 
tření), tělesná námaha, pocení nebo působení chemikálií. 
Za výsevy kopřivky může stát i dosud nepoznané onemoc-
nění (chronické infekce virové, bakteriální nebo parazitární). 
Chronická kopřivka může být jedním z  prvních projevů N 
autoimunitních onemocnění (autoimunitní zánět štítné žlá-
zy, revmatická onemocnění, celiakie) nebo i některých one-
mocnění nádorových. Potravinová alergie způsobuje chro-
nickou kopřivku v méně než 10 %.

Potravinové alergie a atopický ekzém

Atopický ekzém je chronické kožní onemocnění, které je ně-
kdy, ale ne vždy, spojeno s  potravinovými alergiemi. Ekze-
matici mají porušenou bariérovou funkci kůže, která méně 
váže vodu a snáze vysychá, je porézní, hůře odolává půso-
bení vlivů fyzikálních, chemických i  bakteriálních a  je více 
prostupná pro toxiny i  bílkoviny zevního prostředí, včetně 

potenciálních alergenů. Imunitní systém na kontakt s  aler-
geny nepřiměřeně reaguje. To vede k chronickému kožnímu 
zánětu, jehož projevem je atopický ekzém. Zatímco u kojen-
ců je ekzém častým projevem potravinové alergie, s přibý-
vajícím věkem je potravinová alergie jako jediný spouštěcí 
faktor ekzému méně častá a  v  dospělosti je sama o  sobě 
zodpovědná za ekzém jen v méně než 5 % případů. Ekzém 
jako takový je zhoršován celou řadou faktorů (stres, infekce, 
chemické či fyzikální vlivy) a potravinová alergie může být 
jen jednou z možných příčin.

Zatímco v  kojeneckém věku jsou nejčastějšími potravino-
vými alergeny, které vedou k ekzému, kravské mléko, vejce 
a mouka, u předškolních dětí jsou to také ořechy a u starších 
dětí a dospělých už mléko nehraje významnou roli, ale do-
chází ke zkřížené alergii s pyly stromů a potravinami, které 
ekzém zhoršují – některé druhy běžné zeleniny (mrkev, rajče, 
brambory) a  ovoce (jablko, broskev, kiwi, nektarinky, hroz-
nové víno).

Dětem s atopickým ekzémem se dříve nedoporučovala celá 
řada potravin. Objektivně ale nejsou eliminační diety vždy 
účinné. Pokud do 8 týdnů dieta prokazatelně nezlepší ek-
zém, nemá smysl.

Diagnóza potravinové alergie

Diagnózu stanoví nejlépe alergolog. Podezření na alergii sta-
noví nejlépe rodiče. Ti znají potíže dítěte, znají anamnézu. 
Vědí, které potraviny dítěti vadí. Při podezření na potravino-
vou alergii jsou zásadní dva druhy testů – testy krevní a tes-
ty kožní. To, jaké alergeny se na kůži testují, záleží na věku 
dítěte, anamnéze a charakteru potíží. V kojeneckém věku se 
testuje mléko, vejce, pšeničná mouka, ořechy. U starších dětí 
ořechy, semena, mouky, ale i ovoce a ryby. Na kůži je možné 
testovat prakticky jakoukoli potravinu. Výběr záleží právě na 
anamnéze, kterou znají rodiče. Krevní testy jsou nezastupi-
telné v diagnostice časných reakcí na potraviny. Vyšetřují se 
tzv. alergické protilátky, imunoglobuliny ve třídě E. Labora-
torně lze vyšetřit protilátky proti různým směsím potravin, 
ale přesnější je diagnostika proti jednotlivým potravinám 
(proti mléku, vaječnému bílku, žloutku, arašídu, pšeničné 
mouce, sóje nebo rybě). Vyšetření protilátek IgE pomůže 
pouze v diagnostice časných alergických reakcí. Pozdní re-
akce vznikají jiným imunologickým mechanismem. Absence 
IgE protilátek v krevních testech potravinovou alergii nevy-
lučuje, ale ani ji nemusí vždy potvrdit. Důležité je vyhodno-
cení celého vyšetření specialistou alergologem.

Nejmodernějším vyšetřením je molekulární diagnostika. 
Každá potravina se skládá z více různých bílkovin-molekul, 
které působí jako alergeny Alergik může vytvářet protilát-
ky proti molekule jedné, ale také proti více, případně všem. 
Z  toho, na kterou molekulu reaguje, může lékař odhad-
nout typ jeho alergie, závažnost reakce na potravinu či jaké 
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další potraviny mu mohou vadit v důsledku zkřížené alergie. 
A může i predikovat vývoj v dalším věku dítěte.

Zlatým standardem diagnostiky je expoziční test. Nejde 
o nic jiného než o kontrolované podání potraviny pod do-
hledem lékaře a  sledování, zda skutečně dojde ke vzniku 
příznaků. Expoziční testy mají hlavní význam při rozhodnutí, 
zda ukončit eliminační dietu. U  dětí slouží k  ověření navo-
zené tolerance, například při vyhasínání alergie na bílkovinu 
kravského mléka.

U  pozdních alergických reakcí pomáhá při vyšetřování di-
agnostická eliminační dieta. Potravina, která dítěti pravdě-
podobně vadí, se vyloučí z  jídelníčku ve všech podobách 
na dobu nejméně 2–4 týdnů a sleduje se, zda se stav dítě-
te zlepší, tedy zda ustoupí ekzém, trávicí potíže atp. Pokud 
nedojde ke zlepšení ani po 8 týdnech, není daná potravina 
příčinou potíží.

Léčba potravinové alergie

Základem léčby je eliminační dieta čili vysazení potravin, na 
které je člověk alergický. To ale není vždy jednoduché, proto-
že mnoho potravin může být při zpracování kontaminováno 
alergeny potravin jiných. Někdy to předem víme a můžeme 
se takové potravině vyhnout, obsahuje-li alergeny, které 
nám vadí, ale někdy se to stává nepříjemným překvapením. 
Pro takové situace je alergik vybaven léky, které jsou jakýmsi 
pohotovostním balíčkem.

Pohotovostní balíček – léky první pomoci 
při alergii

Balíčkem léků první pomoci by mělo být vybaveno alergolo-
gem každé dítě, které reaguje na potravinu akutními přízna-
ky. Jeho součástí je vždy antihistaminikum (protialergický 
lék), u malých dětí v kapkách či sirupu, u starších v tabletě, 
ideálně rozpustné ještě v ústech. Dalším lékem by měl být 

kortikosteroid určený k celkovému podání – opět v tabletě, 
případně v  čípku. U  dětí, které zároveň trpí astmatem, by 
měl být v  balíčku i  inhalátor s  lékem určeným na rozšíření 
průdušek. Pokud je to nutné, je součástí balíčku i tzv. autoin-
jektor s adrenalinem. Jedná se o speciální aplikátor adrena-
linu, který v případě potřeby zvládne snadno podat laik do 
svalu na zevní stranu stehna. Adrenalin je nejsilnějším lékem 
určeným pro léčbu nejzávažnějších forem akutní alergické 
reakce, anafylaxe a anafylaktického šoku (viz výše).

Dítě s potravinovou alergií v kolektivním 
zařízení

Stravování ve školce, škole, účast na výletech, táborech, ško-
lách v přírodě je pro potravinové alergiky rizikové a kompli-
kované. Zvláště pro ty, kteří trpí vícečetnou potravinovou 
alergií. Rodiče by měli dbát na to, aby učitelé byli podrobně 
informování o tom, které potraviny způsobují dítěti potíže, 
jakého druhu potíže jsou, jaká je první pomoc. Dítě by mělo 
mít pohotovostní léky trvale u sebe a mělo by mít od rodi-
čů poučení, jakým potravinám se vyhnout a proč. Zejména 
v  předškolním zařízení musí být personál velmi podrobně 
informován, co přesně dítě nesmí. Na správné rozhodnutí 
dítěte při výběru potravin se nelze spolehnout. Pozornost je 
třeba věnovat i kontaminaci potravin. Pokud mají děti chléb 
s máslem a vajíčkem, nestačí, když se dítěti alergickému na 
vejce před konzumací z  chleba odstraní. Podobně nestačí 
vyndat z  polévky hrášek nebo luštěninu. Některá zařízení 
umožňují donášku vlastní stravy, což může situaci personálu 
zařízení výrazně ulehčit, v  jiných jdou cestou přizpůsobení 
jídelníčku alergikovi. Legislativně není stravování alergiků 
závazně upraveno. Záleží na ochotě personálu, vstřícnosti 
a vzájemné domluvě s rodiči.

Poznámka autora: Pro zpracování článku jsem čerpal 
informace z  připravované knihy „Jídlo a  pití malých dětí“ 
(Bělohlávková, Gregora, Karolová, Zákostelecká). Knihu 
připravuje k vydání nakladatelství EEZY v letošním roce.

MuDr. Martin gregora, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a. s, autor populárně 
naučných knih pro rodiče

www.rizeniskoly.cz
Kompletní nabídka odborných informací pro oblast školství
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Jak identifikovat nadané dítě ve školce? 
Využijte metodu NOMI!
au tO R S K Ý  t ÝM  a P I V  B

Tato jednoduchá a zábavná metoda v kombinaci s dalšími metodami pomáhá pedagogům 
s identifikací mimořádně nadaných dětí a tím jim umožňuje přizpůsobení prostředí a aktivit 
jejich potřebám tak, aby se děti s nadáním mohly optimálně rozvíjet. Stačí k tomu 8 úkolů.

Nadání a mimořádné nadání je i v současnosti jednou z nej-
více opomíjených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb 
dětí. Přitom lze nadání identifikovat již ve školce! Například 
pomocí screeningové metody NOMI, která byla vytvořena 
v roce 2012 v rámci grantového projektu Pedagogicko-psy-
chologické poradny Královéhradeckého kraje. Pedagogy 
vede k tomu, aby se co nejlépe zaměřili na specifické potře-
by mimořádně nadaných dětí, podporovali jejich rozvoj, vy-
tvářeli pro ně stimulující prostředí, a nakonec navrhli jejich 
rodičům komplexní vyšetření intelektu psychologem v pe-
dagogicko-psychologické poradně, pokud dosáhnou nad-
průměrného výsledku. Celý nástroj je uživatelsky přívětivý 
a po důkladném seznámení ho může použít každý pedagog 
pracující s předškolními dětmi.

Metoda se skládá z osmi úkolů, které pedagog hravou for-
mou dítěti zadává v  individuálním rozhovoru. Na nich se 
ukáže, zda má dítě schopnosti řešit problémy způsoby, které 
jsou pro mimořádné nadání charakteristické. Přesnost meto-
dy je možné zvýšit kombinací s další metodou identifikace 
mimořádně nadaných dětí. Metoda NOMI slouží pouze k pr-
votní identifikaci nadaného dítěte a k další práci s ním. Nena-
hrazuje komplexní vyšetření intelektu psychologem.

Oblasti mapování

Metoda mapuje následující projevy nadání, které se může 
projevit v jedné nebo více z těchto oblastí:

a) Intelektové schopnosti, dovednosti a projevy:
1. Verbální schopnosti: široká slovní zásoba, přesné a ade-

kvátní vyjadřování myšlenek, adekvátní používání slov 
i neobvyklých slovních obratů

2. Abstrakce a  analýza: schopnost zobecňovat (události, 
informace apod.), porozumění prostřednictvím analyzo-
vání materiálu, rozpoznání detailů v materiálu, vnímání 
příčinnosti a předvídání důsledků a účinků, chápání vzta-
hů a souvislostí mezi jevy a informacemi

3. Řešení problémů: rychlý vhled do problému, schopnost 
strukturovat úkol, rychlé rozpoznání důležitých informa-
cí v  materiálu, vytváření strategií řešení různých úkolů, 

hierarchizace postupů a  stanovení priorit, kritické hod-
nocení výsledků činnosti

4. Paměť: rychlé vybavování z  dlouhodobé paměti, dobrá 
krátkodobá paměť

b) tvořivost:
1. Tvořivost: rychlý vhled do problému, imaginace, experi-

mentování s podnětovým materiálem
2. Alternativní myšlení: hledání alternativ řešení problémů, 

změna směru uvažování při řešení úkolů
3. Originalita: značný smysl pro humor, obliba slovních hří-

ček, situačních vtipů, produkce originálních myšlenek 
a nápadů, navrhování nových způsobů řešení, rozpraco-
vání a rozvádění vlastních nápadů do detailů

c) Další schopnosti, dovednosti a projevy charakteristic-
ké pro mimořádné nadání:
	� má široký rozsah vědomostí;
	� dokáže aplikovat naučené v různých situacích;
	� umí jasně vyjádřit, co právě potřebuje;
	� dobře komunikuje s vrstevníky i dospělými;
	� dovede vést ostatní, když je to potřebné;
	� umí si dobře zorganizovat práci bez zbytečných časo-

vých ztrát;
	� je nekonformní a má odvahu vyjádřit vlastní názor;
	� projevuje cit a vnímavost k estetickým vlastnostem věcí;
	� dovede při činnostech předvídat možná úskalí;
	� dokáže si zjistit informace, které potřebuje k řešení úkolu;
	� dokáže pracovat samostatně bez vedení dospělého;
	� dovede poradit ostatním dětem;
	� jeví schopnost řešit úkol tak dlouho, dokud ho nepova-

žuje za vyřešený.

Jak testování probíhá?

Testování probíhá formou přátelského rozhovoru, kdy pe-
dagog dítěti zadává úkoly a pozoruje jeho reakce. Ty si za-
znamenává do předem připraveného záznamového archu  
(viz níže). Příkladem takové úlohy může být hned ta první, 
kdy je dítě vyzváno, aby řeklo, kolik kol mají auta na násle-
dujícím obrázku.
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Podnětový materiál k úloze 1. Zdroj: NOMI – Instrukce pro 
administrátora (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/59787)

Pedagog dítě pozoruje a povzbuzuje k přemýšlení, ale nesmí 
mu nijak napovídat. V záznamovém archu, viz níže, si pak za-
znamenává nejen to, zda dítě úkol zvládlo, ale také míru jeho 
originality při řešení. Bere přitom ohled na to, zda dítě spočí-
talo viditelná kola a zda si dokázalo domyslet, že jsou i kola, 
která nevidí (na druhé straně vozidel či schovaná v  kufru, 
rezervy…). Zároveň pozoruje i způsob, jakým dítě počítá – 
jedno kolo po druhém, nebo počítá vhledem?

Tabulka k vyhodnocení úlohy 1

Podobně probíhá dalších sedm úloh. Nakonec pedagog se-
čte bodové hodnocení, které odráží celkový výkon dítěte. 
Tento výkon následně porovná s přiloženou tabulkou v zá-
znamovém archu a dostane konečné výsledky.

Na základě prokazatelné korelace výsledků metody NOMI 
s Wechslerovou inteligenční škálou pro děti (WISC III) byly 
stanoveny hranice úspěšnosti metody NOMI, podle nichž 

dosahuje podprůměrného výsledku 10 % dětí, průměrného 
a  mírně nadprůměrného cca 80 % dětí a  výrazně nadprů-
měrného výsledku cca 10 % dětí – u těch je namístě násled-
né komplexní psychologické vyšetření v pedagogicko-psy-
chologické poradně.

Tento text byl napsán na základě článku NOMI  – metoda 
k identifikaci nadaných dětí v mateřské škole na webu www.
zapojmevsechny.cz, kde také v  příloze najdete manu-
ál s  přehledem celé metody, instrukce pro administrátora 
s představením a vyložením všech osmi úloh, přílohu s ob-
rázky, s  nimiž dítě pracuje, záznamový list pro sledování 
a  hodnocení výkonů dítěte, a  metodické poznámky a  tipy 
k jednotlivým úlohám. Další informace k problematice iden-
tifikace mimořádně nadaných dětí je možné nalézt na webo-
vé stránce  Databáze výstupů projektů Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

autorský tým aPIV B

Projekt APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedago-
gické praxi) přišel v loňském roce s interaktivním webem 
pro rodiče a pedagogy  www.zapojmevsechny.cz. Tento 
web vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem spo-
lečným vzděláváním a  vlastně kvalitním a  moderním 
vzděláváním vůbec. Projekt APIV B realizuje Národní 
pedagogický institut České republiky (www.npi.cz) a je 
spolufinancován EU.
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Workshop na pedagogické poradě
R O M a N a  B R I LO VÁ

Pedagogická porada nemusí být jen věcnou záležitostí, kde jsou učitelé seznamováni 
s dokumenty a dílčí organizací mateřské školy, ale může mít i zábavnější formu – například 
s využitím workshopu.

Po přečtení knihy od Ireny Trojanové a Zuzany Svobodové 
s názvem „Efektivní porady“ mě zaujala myšlenka worksho-
pu na poradě. Učitelky se poměrně často účastní seminářů 
a sdílení po semináři je velmi cenné pro všechny. Proto jsme 
zavedli workshopy na poradách. Ne každý workshop byl 
úspěšný, protože učitelky přesně nevěděly, jak si s worksho-
pem poradit. Ale ten, o kterém píšu, byl velmi povedený.

Workshop s názvem „emušáci – Ferda 
a jeho mouchy“

Paní učitelka, která svůj workshop vedla, je dlouholetou 
učitelkou v naší mateřské škole. Na konci roku 2021 se zú-
častnila semináře, který byl zaměřený na emoce. Po semináři 
požádala o pořízení knihy, která se jmenuje „Emušáci – Ferda 
a jeho mouchy“. Tato kniha obsahuje i plyšovou žábu a pásek, 
na který se dají umístit mouchy, které vyjadřují různé emoce. 
Plyšový žabák je dostatečně veliký, takže je krásně vidět. Paní 
učitelka, ač sama moc nemá ráda semináře zaměřené na psy-
chologii, byla přesto seminářem nadšená a chtěla si hned prá-
ci s knihou a žabákem Ferdou vyzkoušet. Na workshopu se-
známila učitelky, jak pracovat s knihou, a poté s Ferdou a jeho 
mouchami, které zobrazují běžné lidské emoce.

Způsob podání workshopu a reakce 
kolegyň

Paní učitelka se naučila, díky dlouholeté praxi s  nejmladší 
skupinou dětí, vysvětlovat práci velmi srozumitelně a  hra-
vou formou. Takže při vysvětlování práce s  knihou použila 

tuto metodu, s ukázkami různých emocí, pomocí plyšových 
mušek. A  protože byla tak věrohodná, pobavila celý peda-
gogický tým. Po workshopu si druhá učitelka půjčila knihu 
i s Ferdou a jeho mouchami. Když práci s knihou a plyšovým 
žabákem vyzkoušela, zjistila, jak moc děti byly nadšené a jak 
krásně se orientovaly v emoci, kterou obsahovala pohádka.

Závěr

Pedagogická porada, obohacená workshopem, byla pro 
ostatní učitelky velmi zajímavým zpestřením. Už jenom ten 
fakt, že si práci s knihou chtěla vyzkoušet jiná učitelka, potvr-
zuje, že byl workshop dobře provedený. Porada byla velmi 
příjemně zakončená a  učitelky odcházely domů s  veselou 
myslí. Ve chvíli, kdy probíhal workshop, byly všechny učitel-
ky zaktivované a zmotivované k další práci. Navíc se dozvě-
děly mnoho nového ohledně práce s emocemi a s knihou. 
Jako je například to, že mají nejprve dětem přečíst pohádku, 
která je zaměřená vždy na jednu z emocí, poté s dětmi nic 
nerozebírat, nechat myšlenku dozrát do druhého dne a dru-
hý den si pomocí Ferdy a  jeho mušek popovídat na téma, 
které obsahovala pohádka.

Bc. Romana Brilová, ředitelka 
Mateřské školy Ondřejov
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Svobodná hra
„Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své běžné chování. Ve hře se dítě chová, 
jako by samo sebe o hlavu přerostlo.“ Citát Lva Vygotského je úvodem knihy „Svobodná 
hra“, kterou na základě mnoha vlastních zkušeností napsali manželé Justina a Petr 
Danišovi. Kniha, kterou Justina doplňuje velmi zajímavými semináři na totožné téma, 
je erudovanou inspirací a zároveň jakýmsi mottem, že bychom na význam hry neměli 
zapomínat.

?) Napsali jste velmi zajímavou a inspirativní 
knihu „Svobodná hra“. Přibližte čtenářům, co 
si mohou představit pod pojmem „svobodná 
hra“.

Petr: Svobodná hra je spontánní a nestrukturovaná hra, kte-
rou si řídí děti samy. Největší důraz bych dal právě na to, že 
si děti v maximální míře řídí hru samy a dospělí do ní nezasa-
hují – nebo jen minimálně, aby hru podpořili nebo aby zajis-
tili základní bezpečí. Jde v podstatě o to, co bývá v odborné 
literatuře označováno jako „volná hra“. Termín svobodná hra 
nám připadá lepší, výstižnější, bližší běžnému jazyku. Sku-
tečně tady jde o  svobodu dětí. Děti, kterým nedovolíme 
svobodně si hrát, nejsou svobodné. A také je pojmenování 
svobodná hra mnohem blíže anglickému „free play“, jak se 
tato hra označuje v cizojazyčné odborné literatuře.

Justina: Krásně to ilustrují anglické pojmy  – game  – hra 
s pravidly a play – svobodné hraní.

?) Co bylo impulzem k napsání zmíněné knihy? 
Kde jste čerpali inspiraci?

Justina: Inspirací pro nás byly naše děti. Ty nám ukázaly, jak 
velkou sílu, kreativitu, energii i  rozvoj má svobodné hraní. 
Díky nim jsme začali objevovat, co vše hra dětem nabízí.

Petr: V  naší současné společnosti děti příliš kontrolujeme. 
My dospělí, rodiče a učitelé, děti velmi často řídíme, rozho-
dujeme za ně, určujeme, co mají dělat. Někdy je to pocho-
pitelné a v pořádku. Ale zašlo to příliš daleko. A přestáváme 
si uvědomovat hluboký význam tak běžných činností, jako 
je svobodná hra, pro zdravý a všestranný rozvoj dětí. Pokud 
dětem bereme svobodu i v  jejich hře, nemají se jak naučit 
stát se samostatně se rozhodujícími a zodpovědnými jedin-
ci. To byl pro mě hlavní impulz. Inspiraci jsme vedle vlastní 

rodičovské zkušenosti hledali také v literatuře. Když jsem se 
ponořil do prozkoumávání významu hry z hlediska vývojové 
psychologie, evoluční biologie nebo antropologie, překvapi-
lo mě, kolik neskutečně zajímavého obsahu najdete v zahra-
niční literatuře, co zatím v české odborné debatě zcela chybí. 
V prvním dílu knihy jsme se pokusili tyto důležité, ale méně 
známé souvislosti hry přiblížit i českým čtenářům.

?) Jaký význam má hra v životě dítěte?

Petr: Obrovský. Ve hře děti prozkoumávají svět, samy sebe 
i své vztahy s druhými. Ve hře se učí tvořit, plánovat, rozho-
dovat se, naslouchat druhým, vyjednávat, zvládat své emo-
ce, dávat i brát. Hra podněcuje jejich intelekt, rozvíjí kreati-
vitu, staví před ně výzvy, které lákají k překonání. Ve hře se 
tvoří přátelství. Hra přináší radost, bezednou a nespoutanou 
dětskou radost ze života. I proto hra léčí, psychicky i fyzicky. 
Je toho ale mnohem víc. Do naší knížky jsme zařadili tabulku 
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profesora Frasera Browna, ve které výčet různých přínosů 
hry zabírá celou dvoustránku.

Justina: Svobodná hra u dětí rozvíjí právě to, co potřebují. 
Děti jsou odborníci na hraní. My dospělí jim občas nechtěně 
překážíme.

?) Jakým způsobem může hra ovlivnit 
osobnostní rozvoj dítěte?

Petr: Souvisí to se všemi zmíněnými přínosy hry. Hra zkrátka 
rozvíjí děti po všech stránkách, fyzicky, psychicky, mentálně, 
intelektuálně, sociálně. Slavný ruský psycholog Lev Vygotskij 
mluvil o  tom, že právě hra vytváří zónu nejbližšího vývoje 
dítěte. V konečném důsledku hra vede děti k sebepoznávání 
a rozvoji svých silných stránek a umožňuje jim, aby se staly 
samy sebou.

 
Justina: A  ještě je důležité k  tomu dodat, že mnoho zmí-
něných věcí se děti mimo hru naučí jen obtížně a  některé 
přínosy by pravděpodobně bez hry vůbec nemohly získat. 
Někteří odborníci například tvrdí, že bez hry s druhými nelze 
rozvinout hlubokou empatii nebo že bez hry s druhými by-
chom se nenaučili dostatečně pracovat se svými emocemi 
a kontrolovat své impulzivní chování. Zkrátka jsou věci, kte-
ré vás rodičovská výchova ani školní výuka nenaučí. Potkani 
nebo makaci, kterým během jejich dospívání odepřeli hru, 
měli hluboce narušený sociální vývoj a  některé tyto nedo-
statky se už nepodařilo překonat.

?) Jaký je rozdíl mezi hrou dnešních dětí a hrou 
dětí před 30–40 lety?

Petr: Určitě je to různé na různých místech, v  různých so-
ciálních prostředích a  v  jednotlivých rodinách. Ale obecně 
v naší zemi platí, že před 30–40 lety se běžné dětství ve velké 
míře stále odehrávalo ve hře s kamarády venku. Vzpomeň-
te si na svá dětská léta. Když jsem se já vrátil ze školy, hodil 

jsem tašku do kouta a vybíhal zase za kamarády. Svobodně 
jsme se pohybovali až v několikakilometrovém okruhu ko-
lem domova. To je dneska pro naprostou většinu dětí a rodi-
čů prakticky nepředstavitelné. Změnilo se prostředí, narostl 
strach o děti, škola je delší a děti posíláme do kroužků. Proto 
je méně svobodné hry, čas dětí je stále více v režii dospělých. 
Nedostává se i vhodného prostředí pro hru, protože většina 
hry se přesunula zvenku dovnitř. Dětem chybí přirozená hra 
v různověké dětské skupině. A spoustu činností, které dříve 
rodiče dětem běžně dovolovali, dnes rovnou zakazujeme 
jako potenciálně nebezpečné. Dalo by se pokračovat.

?) Dnešní doba s sebou nese mnohé 
technologie – tablety, iPady, chytré 
telefony, PC apod. s množstvím různých 
funkcí a možností dohledání nejrůznějších 
informací. Jaký je váš názor na tyto 
technologie v rukou dětí?

Petr: Moderní technologie jsou dobrým sluhou, ale špatným 
pánem. Nabízejí obrovské možnosti pro učení, přístup k in-
formacím i komunikaci na dálku. Ale zároveň hrozbu závis-
losti i manipulace. Musíme rozvíjet digitální a mediální gra-
motnost a učit se nové technologie a nová média používat. 
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Důležité je, zvláště u menších dětí, aby čas s obrazovkami, 
kterému se v dnešním světě prakticky nedá vyhnout, byl vy-
vážen dostatkem času v našem normálním, fyzickém světě, 
virtuální hry měly protipól ve svobodné hře venku a kontak-
ty online byly doplněny o  vztahy tváří v  tvář. Proč si mys-
lím, že děti tak snadno upadají do závislosti na obrazovkách? 
Protože je to někdy to poslední místo, kde zažívají alespoň 
nějakou svobodu a dobrodružství, kde je jejich svět, který my 
dospělí neřídíme. A protože jim nedokážeme nabídnout mini-
málně stejně zajímavé zážitky při hře a řádění s kamarády ně-
kde venku. Zakazování obrazovek a okřikování dětí, ať do nich 
pořád nekoukají, nic neřeší. Musíme jim dát možnost strávit 
atraktivní čas naživo s námi dospělými i s dalšími dětmi.

?) Jaké hračky byste obecně doporučili pro děti 
předškolního věku z hlediska jejich rozvoje?

Justina: Čím jednodušší materiál, tím víc možností nabízí. 
Čím méně hraček, tím víc představivosti a kreativity potře-
bujete.

Petr: Děti toho pro dobrou hru moc nepotřebují, na druhou 
stranu hra obtížně nastane ve sterilním prostředí. Ukázalo 
se, že čím různorodější je materiál, který mohou děti ve hře 
používat, tím variabilnější a kreativnější hra se rozvine. Nejde 
přitom jenom o hru konstrukční, ale také fantazijní, rolovou 
a tak dále. Klíčový je dostatek takzvaného volného materi-
álu. Venku v přírodě to mohou být šišky, větvičky, kamínky, 
listy, hlína, písek, voda a  jejich různé kombinace, které po-
skytují nepřeberné možnosti ke hře. Proto je les často nejlep-
ší „hřiště“, „hraček“ je tu dost pro každého, a ještě doma ne-
naděláte nepořádek. V  interiéru nebo na zahradě můžeme 
herní materiál doplnit o dřívka, prkna, kostky, krabice, kar-
tony, špunty, možností je spoustu. Důležité jsou také posta-
vičky, panáčci i  zvířátka, dřevěné, papírové, umělohmotné, 
to je jedno. Lego děti tolik přitahuje nejenom díky perfekt-
nímu marketingu a propracovaným detailům postav, strojů 
i  staveb. Lego funguje právě na principu volného materiá-
lu. A teď zkuste všechno zkombinovat. Vezměte třeba vaše 

oblíbené postavičky a  stavby z  Lega nebo jiné stavebnice 
ven na zahradu nebo do lesa a zapojte do hry i jiný materiál.

?) Jakou roli by měl mít podle vás dospělý 
(rodič, učitel, vychovatel…) při hře dětí? Do 
jaké míry by měl do hry dětí zasahovat nebo 
ji řídit?

Petr: Rolí dospělého je hru podporovat. Tov první řadě zna-
mená vytvořit pro hru vhodné prostředí a odstranit překáž-
ky, které by ji mohly brzdit. Pro svobodnou hru jsou zásadní 
čtyři podmínky. Za prvé, děti musí mít na hru dostatek vol-
ného času. Za druhé, musíme jim vytvořit ke hře vhodné 
prostředí – třeba domácnost, kde se bojíme o pořádek a že 
se něco rozbije, to není. Za třetí, ke svobodné hře potřebuje-
te volný materiál, o tom už jsme mluvili. A za čtvrté, bohatá 
a různorodá hra vyžaduje spoluhráče, ideálně nejen dospě-
lého, ale různorodou dětskou skupinu.

Justina: Když tímto způsobem zajistíte pro hru vhodné pod-
mínky, můžete dále svoji roli minimalizovat. Ale samozřejmě 
záleží na připravenosti dětí, na prostředí a situaci. Rolí dob-
rého herního průvodce je usnadňovat a podporovat, aby se 
dětská hra mohla svobodně odvíjet. Někdy to vyžaduje po-
moci dětem hru rozehrát, jindy pomoci jim překonat nesho-
du nebo přinést do hry nový herní materiál, situaci, pobídku, 
která ji rozšíří a obohatí. Dobrý herní průvodce je v tom všem 
ale trochu neviditelný, nestrhává na sebe pozornost, pozoru-
je hru zpovzdálí, zasáhne, když je potřeba, a potom se zase 
stáhne a aktivitu nechává na dětech.

?) V čem se liší volná hra dětí v přírodě a ve 
třídě nebo herně z hlediska jejich rozvoje?

Petr: Kvalitní hru mohou samozřejmě nabídnout obě pro-
středí. Jak už jsme říkali, jedna výhoda venkovního prostře-
dí je v tom, že je tam spousta materiálu pro každého, takže 
nehrozí tolik boj o nejlepší hračky. Druhá výhoda je v tom, 
že po řádění dětí venku nemusíte tolik uklízet. Některé hry 
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s vodou, pískem, hlínou, které děti pro svůj vývoj také po-
třebují, bych ani já uvnitř vidět nechtěl. A  konečně ven-
ku je důležitým spoluhráčem sama příroda. Nabízí spoustu 
překvapení, zážitků a skutečných divů, které jsou hodny pro-
zkoumání. A také přináší spoustu benefitů, které ani nejlepší 
herna na světě dát nemůže. Dnes je již vědecky prokázané, 
že pobyt a hra venku posilují fyzické i psychické zdraví, sni-
žují stres, obnovují pozornost, zlepšují náladu, pomáhají roz-
víjet harmonické vztahy a zlepšují výsledky učení. Každé dítě 
si zaslouží být a hrát si venku, každý den.

Justina: Příroda je to nejlepší hřiště na světě.

?) existuje nějaká studie, jak dlouho nebo jak 
často si české děti hrají venku?

Petr: Existuje studie z roku 2016 České děti venku, která uká-
zala, že děti tráví v  průměru asi dvě hodiny venku denně, 
zatímco s  médii zhruba dvojnásobek. Odhalila také velké 
rozdíly mezi dětmi, každé desáté dítě nebylo venku prak-
ticky vůbec. Tento výzkum ale neřešil kvalitu času venku 
ani konkrétní činnosti, které děti venku dělaly. Ptal se spíše 
po různých prostředích, ve kterých děti trávily čas. Lze asi 
předpokládat, že když jsou děti venku v přírodě, v parku či 
na zahradě, budou si hrát, zatímco když jsou na ulici, o hru 
spíše nepůjde. Ale je to jistě složitější, mnohé výlety s rodiči 

do přírody zase tolik svobodné hry nenabízejí. Každopádně 
celý ten čas, který děti tráví venku, určitě hře věnován není. 
Přesné informace nemáme.

?) existuje nějaká míra „bezpečné“ hry? 
Dospělí mají mnohdy tendenci usměrňovat 
děti při hře venku slovy, například „nelez na 
ten strom nebo spadneš, zahoď ten klacek, 
než si vypíchneš oko, neběhej tak rychle…“ 
Co tedy hra a potenciální úrazy?

Petr: Věty, které zmiňujete, jsou ukázkovými příklady sebe-
naplňujících se proroctví. Takové výstrahy dětem nejenže 
moc nepomohou, ale spíše ještě mohou přivolat neštěstí. 
Když už chceme děti před něčím varovat, zkusme popisovat 
situaci a co mají udělat, nikoli říkat, co dělat nemají. Napří-
klad „pozor na uklouznutí, ten strom je mokrý“ a podobně. 
Skutečnost je taková, že na různých dobrodružných hřištích, 
kde děti lezou do výšek, pracují s  kladivy a  hřebíky nebo 
staví z  větví a  která jsou v  očích mnohých dospělých po-
važována za nebezpečná, se dětem neděje více úrazů než 
na běžných hřištích, spíše naopak. Vypráví se také historka 
z jednoho hřiště v Anglii, kde počet úrazů klesl poté, co na 
hřiště zakázali vstup rodičům – bez jejich přítomnosti se děti 
přestaly předvádět a také spoléhat na to, že je někdo bude 
zachraňovat, a převzaly za sebe zodpovědnost.

Justina: Bez zažívání určitého rizika se děti nemohou nau-
čit riziko vyhodnocovat, pracovat s hranicemi toho, co ještě 
zvládnou. Pokud chceme za každou cenu děti před rizikem 
uchránit, děláme jim často medvědí službu, protože budou 
zcela nepřipravené, až se se skutečným rizikem v životě se-
tkají. Děti potřebují různé výzvy, lézt do výšky nebo z výšky 
skákat, běžet se zavřenýma očima, jet na kole bez držení… 
Tato hra na hraně je zcela přirozenou součástí jejich herních 
potřeb a  měli bychom jim jí umožnit zažívat. Samozřejmě 
platí, že dětem nedovolíme opravdu hazardní kousky, a pla-
tí, že pečlivě pozorujeme a  vyhodnocujeme možnosti kaž-
dého dítěte. Co některé dítě bez potíží zvládne, může pro 
druhé představovat nebezpečí.
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?) Která varianta a proč je z vašeho pohledu 
lepší ke hře dětí: hřiště s certifikovanými, 
a tedy bezpečnými herními prvky, nebo 
prostředí lesa se spoustou přírodních 
možností?

Petr: Jednoznačně upřednostňujeme prostředí lesa, protože 
nabízí mnohem více variabilních příležitostí ke hře a ta zde 
proto bude kreativnější a bohatší. Samozřejmě že ale někdy 
můžeme vyrazit s dětmi i na to hřiště certifikované, zvláště 
když v okolí nemáme lepší možnosti. Bohužel ale většina ta-
kových hřišť nabízí poměrně sterilní prostředí typizovaných 
a trochu jednostranných prvků, které se dětem brzy omrzí.

?) Ve své knize uvádíte „16 druhů her podle 
Boba Hughese“, mezi které patří také bojová 
hra. Různým střílečkám, potyčkám, hrám 
na vojáky apod. mají dospělí často tendenci 
zabránit. Co tedy dává dětem bojová hra, 
v čem je pro ně důležitá?

Petr: Výzkumy ukázaly, že děti věnují bojové hře v určitém 
období asi 10 % svého herního času. Jde o přirozenou potře-
bu, nikoli špatné chování. Bojovým hrám dospělí často brání, 
protože se bojí, aby nepřerostly v opravdové násilí, a samy je 
od násilí často nedokážou rozeznat. Pozoruhodné je to, že 
děti toto rozeznat dokážou. Bojová hra se od skutečné prač-
ky zásadně liší. Situace je přehrávaná, silnější hráč nevyužívá 
všechnu svou sílu, zákeřnosti jsou zapovězené, bojová hra 
často probíhá mezi nejlepšími kamarády a  po dobojování 
společná hra pokračuje. Nic z toho se neděje u opravdového 
násilí. Výzkumníci také ukazují skutečný význam bojových 
her pro zdravý rozvoj dětí. Skrze hravé praní děti, možná 
zvláště kluci, navazují velice intimní přátelství. Opravdu se 
hravě neperete s  každým, ale spíše jen s  těmi, které máte 
rádi a velice jim důvěřujete. Paradoxně se skrze bojové hry 
rozvíjí empatie a hluboké vciťování do druhých. Pořád tam 
totiž musíte hledat hranici, jak druhému neublížit, jak to 
nepřehnat, stále musíte brát na druhého ohledy. Nikdo si 
s vámi nebude chtít hrát, pokud budete skutečně ubližovat. 

Justina: A i kdyby některé podoby bojových her možná ani 
neměly nějaké zvláštní přínosy, neznamená to ještě, že jsou 
něčím škodlivé a že bychom je měli zakazovat. Důvěřujme 
dětem, že je to součást jejich herního repertoáru a že si tím 
naplňují své potřeby a musí si něco odžít. Když se podíváme, 
jak se v jednom klubku stále pošťuchují a okousávají koťata 
nebo štěňata, možná není tak překvapivé, že i lidská mláďata 
mají potřebu bojových her.

?) Hra bezesporu podporuje rozvoj fantazie, 
představivosti a kreativity. Co dělat, 
abychom o tyto vlastnosti nepřišli ani 
v dospělosti?

Justina: Hodně pomůže, když dokážeme co nejvíc věcí dělat 
s onou radostí a pohlcením, jako když jsme byli děti ve hře. 
Nevnímali jsme čas, únavu, jen nadšení.

Petr: Co třeba si občas hrát? Anebo alespoň pozorovat hru 
dětí? Zcela vážně, ty kvality, které zmiňujete, předpokládají 
určitý hravý přístup nebo hravého ducha.

?) Pokud se dítě dostane do emočně zátěžové 
situace nebo deprese vlivem například 
rozvodu rodičů, úmrtí v rodině apod., je 
schopné si hrát? Může mu hra naopak 
pomoct vyrovnat se s touto situací?

Justina: Děti si často ve svých hrách odehrávají silné, radost-
né i náročné a těžké okamžiky. Hra je pro ně skafandr, který 
jim dovoluje to vše lépe zpracovat.

Petr: Ano, děti si hrají téměř ve všech situacích a  hra jim 
pomáhá jejich zážitky zpracovat a  s  náročnými situacemi 
se vyrovnat. Hovoří se o terapeutickém rozměru hry. Hra se 
dnes cíleně využívá dětskými psychology a psychoterapeu-
ty nebo také průvodci v nemocnicích, aby pomáhala děti lé-
čit po fyzické i psychické stránce. Ale i bez řízené intervence 
těchto profesionálů hra děti přirozeně léčí.

?) V mateřských školách často slýcháme od 
rodičů stížnosti, že se dítě při hrách na 
vycházce ušpiní nebo umáčí… Máte nějaký 
argument/y pro tyto rodiče?

Justina: Často tyto obavy pramení z neznalosti, jak zásadní 
je čas venku a kontakt s přírodou. Například výzkumy potvr-
dily, že lidé, kteří pracují či si hrají v půdě (na zahradě či na 
hřišti), jsou spokojenější, radostnější i zdravější.

Petr: Ať si všimnou, jak jsou venku děti spokojené a šťastné. 
Ať děti venku pozorují a sledují, co vše jim taková hra dává. 
Že je to přirozená dětská potřeba, fáze dospívání, kterou 
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zdravý vývoj dětí musí projít, aby se pak děti nemusely špinit 
a  máčet ve starším věku. Mnoha konfliktům se dá předejít 
dohodou s rodiči na rytmu mateřské školy a na vhodném ob-
lečení do vlhkého počasí – na převléknutí, gumových kalho-
tách a holínkách. Takové oblečení možná dokonce může tr-
vale zůstávat ve školce a děti i ho obléknou, když jdou ven. 
Ve Skotsku se mi líbilo, že v tomto ohledu šly školky dokonce 
rodičům naproti. Děti tam měly k  dispozici svoje holínky, 
nepromokavé kalhoty a  bundu erární. Pravděpodobně šlo 
i o jedno z opatření, které pomáhá všem dětem bez rozdílu 
vytvářet rovné podmínky. Žádné dítě pak nemůže zůstat bez 
vhodného oblečení. Ať už proto, že by na takové oblečení 
rodiče neměli, nebo se jim snad nelíbilo.

?) Co byste vzkázali rodičům a dalším 
vychovatelům dětí z hlediska her dětí?

Justina: I při hrách důvěřujeme odborníkům na hraní – dě-
tem. Pokud mají dostatek času, prostoru a  podporujícího 
herního průvodce či skupinu, dokážou ve svých hrách téměř 
cokoliv.

Petr: Nebojte se pustit svobodnou hru do života vašich dětí. 
Uvidíte ty divy, rozzářené dětské oči, ale také větší samostat-
nost, odolnost a kreativitu dětí. Až jako společnost vrátíme 
hře postavení a význam, které jí právem náleží, svět se stane 
lepším místem.

Milá Justino a Petře, děkuji vám za rozhovor. Věřím, že 
vaše odpovědi a potažmo vaše kniha osloví nejen peda-
gogy, rodiče, ale všechny vychovatele, kteří mají otevře-
nou mysl a chtějí dát dětské hře smysl a prostor.

Petr Daniš
Vystudoval filosofii, ale dnes se zabývá vzděláváním a en-
vironmentální výchovou. Zajímá ho, proč si děti hrají, jak 
se učí a proč potřebují kontakt s přírodou. Pro Ministerstvo 
životního prostředí napsal popularizační knihy Děti venku 
v přírodě, ohrožený druh? a Tajemství školy za školou. Pů-
sobí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a  předseda 
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Justina Danišová
Původně je sice učitelka geologie a  biologie, ale víc než 
kameny teď řeší publikace pro děti, metodiky pro učitele 
a lektoruje semináře pro rodiče, pedagogy a další průvod-
ce dětí. Pracuje také ve vzdělávacím centru TEREZA a tvoří 
tu aktivity pro weby ucimesevenku.cz a jdeteven.cz. Doma 
si s  dětmi víc hraje, než se učí, a  po nocích píše o  hrách 
a dnech na svobodnahra.cz.

Odkazy:
 � web o svobodném hraní – svobodnahra.cz
 � ochutnávka z knihy – svobodnahra.cz/kniha/
 � inspirace do hry – svobodnahra.cz/praxe/

Rozhovor vedla Mgr. Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP.
 

www.zlatakarabina.cz

Zlatá karabina 2022
Nominační brány jsou již otevřeny!

Oceňte svého zástupce a nominujte jej do 9. ročníku soutěže o nejlepšího 
zástupce ředitele školy.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 11. 10. 2022 v rámci konference 
Zástupce v časech dobrých i zlých.
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Canisterapie v mateřské škole
V e R O N I K a  K u Č e R O VÁ

Už od dětství jsem milovala zvířata a zejména psy. Když jsem v období středoškolských 
studií zjistila, že existuje zooterapie, mnoho mých referátů cílilo právě k tomuto tématu. 
Snila jsem o tom mít vlastního canisterapeutického psa.

Poté, co jsem se osamostatnila, nebylo již na co čekat. A tak 
jsme si pořídili fenu zlatého retrívra Tessie a sen se stal sku-
tečností. V té době jsem již pracovala v mateřské škole a díky 
mé úžasné paní ředitelce jsem si Tessie mohla brát k dětem 
už od štěněte. Bylo krásné sledovat, jak malá chlupatá ku-
lička, která nic neumí, dokáže děti motivovat, učit, vést je 
k ohleduplnosti, empatii a lásce. Děti byly nadšené z malého 
štěňátka a já šťastná, že Tessie může vyrůstat v prostředí, kte-
ré se pro ni stalo druhým domovem.

A tak šel čas… S Tessie jsem se účastnila kurzů poslušnosti, 
agility, noseworku, záchranařiny a  učila ji mnoho „nezbyt-
ných triků“, které jsou v canisterapii velmi užitečné. Vše jsem 
zjišťovala „za pochodu“. Naše trenérka nás nasměřovala do 
Dobrovolnického centra FN Motol, kde naše canisterapeu-
tická dráha začala.

DC při FN Motol nám dalo pevné základy, na kterých dod-
nes stavíme, a to zejména úctu, respekt a zásady, které nám 
pomáhají vykonávat canisterapii co nejvíce profesionálně, 
s ohledem na naše klienty a nás samotné.

Canisterapie je velmi přínosná, ale také může natropit mno-
ho škod v  podobě emočního, fyzického rozladění klienta, 
ale také ublížit psovi. Vždy je potřeba zohlednit wellfere psa 
a jeho potřeby, protože zdravý, spokojený pes odvede vždy 
kvalitní práci.

Časem nás osud zavál do Nadačního fondu Canisterapie, 
díky němuž se naše klientela rozrostla o dětský domov. Za 
nějaký čas jsem se rozhodla postavit se na vlastní nohy a ca-
nisterapii vykonávat jen sama na sebe, s tím, že jsem zůstala 
nepravidelným dobrovolníkem ve FN Motol. Bylo to velmi 
dobré rozhodnutí, díky němuž jsem odstartovala další pro-
jekty. Společně s  mou kamarádkou jsme vytvořily projekt 
Prevence proti psímu kousnutí, se kterým jezdíme po mateř-
ských školách.

Jde o hodinový program, rozdělený do tří úseků po dvace-
ti minutách, kdy celá třída současně pracuje. Díky tomuto 
uspořádání se děti nenudí a  jsou schopny opravdu hodinu 
pracovat a soustředit se. V rámci této prevence se děti do-
zvědí, jak „číst“ psa, jeho konejšivé signály, jak reagovat v pří-
padě nebezpečné situace, jak se k psovi chovat a podobně. 
Projekt se stal poměrně oblíbeným, a  přesto, že neděláme 
žádnou reklamu, tak nás školky opakovaně kontaktují.
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Domnívám se, že v předškolním věku je prevence a osvěta 
nedílnou součástí výuky, a  proto se jí snažíme šířit i  v  této 
oblasti.

Přestože canisterapii s Tessie vykonáváme i v Domově senio-
rů, naší největší doménou jsou školky. Tímto bych vám ráda 
přiblížila, jak taková dlouhodobá canisterapie v  mateřské 
škole probíhá.

Na úvod si vždy zazpíváme písničku „Tessinka je kamarád-
ka“, pak následuje vítání, hlazení Tessie a komunikační kruh 
s  háčkovaným pejskem Tess. Probíráme různá témata, co 
kdo měl k snídani, co se stalo o víkendu nebo cíleně mluví-
me o různých tématech, která nás školním rokem prováze-
jí. Po rituálu začínáme s edukativními aktivitami, které děti 
rozvíjejí v různých oblastech od jemné, hrubé motoriky přes 
barvy, tvary až k  prečtenářské a  prematematické gramot-
nosti. Každá canisterapie je jiná, stále vytvářím nové pomůc-
ky, přicházím s novými nápady, propojením, aby je hodina 
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bavila. Samozřejmostí jsou i oblíbenější hry, které děti chtě-
jí častěji a samy si o ně říkají. Přesto se vždy snažím, abych 
měla připravenou novou aktivitu a děti se dozvěděly i něco 
nového. Často máme canisterapii zaměřenou k  určitému 
tématu, například Mikuláš, Vánoce, Valentýn, masopust, ale 
také Dušičky, narozeniny apod.

Jemnou i  hrubou motoriku v  rámci canisterapie rozvíjíme 
např. pomocí senzomotorického chodníku, na jehož konci 
leží Tessie a děti se k ní dostávají různými způsoby. Chůzí po 
špičkách, zvedání nohy, s kelímkem na hlavě, lžičkou v ruce, 
sbírání hovínek apod. Cílem je dostat se k Tessie a předat jí 
pamlsek. Hrajeme hry s padákem, průhledným ubrusem, ha-
dicí, přičemž Tessie je vždy aktivním účastníkem. Díky těmto 
aktivitám děti rozvíjejí motoriku, ale také vzájemnou koope-
raci. Při jiných aktivitách pracujeme s míči různých velikostí 
a  typů, někdy děti kopou do míče s písmenky, jindy házejí 
menší míček s  barvami, čísly, tvary. Tessie na povel „podej 
míček“ donese, dítě jí předá pamlsek. Tímto se rozvíjí koo-
perace ruka-oko, ale také vzájemná důvěra. Díky těmto míč-
kům se dá vytvořit jakákoliv edukativní aktivita, která dětem 
rozšiřuje slovní zásobu, učí je vytleskávat slabiky, říct první 
i  poslední písmeno ve slově, poznávat čísla, barvy, tvary 
a  mnoho dalšího. Dále pak pracujeme s  různými typy hla-
volamů, vkládaček, se kterými procvičujeme prstíky na ru-
kou, nohou, ale také myšlení, logiku, prostorovou orientaci. 

Hrajeme různé skupinové i individuální hry a Tessie je vždy 
důležitou součástí.

V rámci naší nabídky poskytujeme tedy edukativní, osvěto-
vou a preventivní canisterapii. V nově vznikajícím programu 
seznamujeme děti i s kůrovcem a problematikou s ním spo-
jenou. Teď asi přemýšlíte, jak canisterapie souvisí s kůrovcem, 
ale v našem podání úzce. V rámci tréninku, kdy se Tessie učí 
vyhledávat kůrovce v českých lesích pod naší profesionální 
trenérkou Nicol Vošvrdovou, se nabízí možnost, jak i  praž-
ským dětem přiblížit přírodu a reálný problém s kůrovcem, 
a to zábavným a interaktivním programem.

Naše práce nás baví. Je pestrá, plná nových věcí a  zážitků. 
Pokud by kdokoliv z vás měl zájem vyzkoušet nějaký z na-
šich programů, budeme rády.

Shrnutí našich programů:
	� Prevence proti psímu kousnutí s Tessie a Freky
	� Vyšehradská procházka s Tessie, program plný her a zají-

mavostí k Vyšehradu
	� Osvětový program Vyhledávání kůrovce v českých lesích

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

FB: Tessie-zivotcanisterapeutickehopsa

Bc. Veronika Kučerová, DiS., učitelka v MŠ, canisterapeutka
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Okamžitě se uklidni! aneb co dělat se 
vztekajícím se předškolákem?
PaV L a  KO u C K Á

Pro děti pozdně batolecího a raně předškolního věku jsou typické vzteky, jež jdou svou 
intenzitou až do amoku. Dítě křičí (řve), kope, bouchá, kouše, rozbíjí hračky, strká do lidí… 
Příčina malicherná. Co s tím a co poradit rodičům?

Učitelky v mateřinkách se s dětskými vztekacími scénami se-
tkávají buď přímo, nebo v dotazech rodičů, zejména matek. 
Právě jim se totiž děti vztekají nejvíce, a to z prostého důvo-
du: jsou si tak jisté matčinou láskou, že se nebojí své emoce 
naplno pustit. „Co s tím? Co mám dělat?“ ptají se mámy často 
právě učitelek. Nejdřív však pár slov o tom, co se vlastně v dí-
těti odehrává.

Samostatná bytost

Porodem se dítě fyzicky oddělí od matky, ve své mysli však 
od ní odděleno není – to přichází až později v průběhu ba-
tolecího věku, kdy dítě poznává, že je samostatnou bytostí, 
bytostí, jež má svou vlastní vůli! A jako každou nově nabytou 
schopnost, nově nabyté poznání, má silnou potřebu si to 
ověřovat. Opakovaně. Nejsnáze tak, že je vůči matce v opo-
zici.

Matka: „Pojď, dáme si jogurt.“
Nítě: „Neci ogult!“
Matka: „Dobře, tak nic.“
Dítě: „Já ci ogult!!!“

Dítě neřeší, zda chce či nechce jogurt, možná to ani neví. 
Rozhodně však potřebuje matce oponovat, prosazovat opak 
toho, co navrhuje ona. A to velmi vehementně. Pokud není 
po jeho, zahltí dítě hněv ve své okamžité, náhlé a neřízené 
podobě: vztek. Amygdala  – mozkové centrum hněvu  – je 
již dostatečně zralá na to, aby byla emoce velmi intenzivní. 
Naopak vyšší oblasti mozku, zejména prefrontální mozko-
vá kůra, jež projevy hněvu koriguje, zralé zdaleka nejsou. 
A podle toho to vypadá.

Já jsem králem!

A pak je tu ještě jedna přirozená dětská touha: ovládat a ve-
let. Když se dítě narodí, je přirozeně sebestředné. Nemůže 
jinak: o světě, který nevidí, neslyší a nenahmatá, neví. Je při-
rozeně ve středu světa, který vnímá, a učí se tento svůj svět 
ovládat. Pohybovat končetinami, hlavou, trupem, přivolat 
rodiče, sdělit své přání: ukazovat, mluvit. My jeho vývoj ví-
táme, rádi mu vyhovíme. Však máme radost, jak je den ze 

dne schopnější, a když objeví magické slovíčko prosím, mů-
žeme se přetrhnout. Dítě roste a sílí, jak fyzicky, tak ve schop-
nosti ovládat svůj svět. S jídlem roste chuť, se schopnostmi 
ambice. Jenže dítě není skutečným králem reálného světa, 
a nutně začne narážet. A to často právě v období, kdy si uvě-
domuje, že máma není jeho prodloužená ruka a  táta není 
prodloužená noha. Že ono je samostatnou bytostí se samo-
statnou vůlí.

Nastává životní krize charakterizovaná poznáváním a  smi-
řováním se s  tím, že „nejsem středem světa“, „nejsem král“ 
a „i když mám svou vůli, neznamená to, že vše bude podle 
ní“. Je to bolestivé, spojené se spoustou hněvu na rodiče, 
kteří odmítají sloužit. Ale zároveň je nutné si tím projít.

Z andílka čertíkem

Když se jednoho krásného dne se moje sladké děťátko pro-
měnilo ve vzteklouna, výše uvedené vysvětlení mi ještě zda-
leka nedocházelo, a tak jsem tak úplně nevěděla, která bije. 
Dcera najednou dělala zásadně to jiné, než oč jsem ji žádala 
a než bylo třeba, křičela a urputně si vynucovala cokoli, aby 
se často ukázalo, že jen co to získá, už to vlastně nechce. Sta-
čilo zmáčknout knoflík, který si přála zmáčknout ona, chtít 
po ní, aby si vzala čepici, nebo ji chtít naopak sundat, a byl 
řev. Scéna, problém. „Já ci!“ (chci) nebo naopak „neci“ se staly 
nejčastěji pronášenými slovy.

Překvapeně jsem na ni hleděla, doptávala se jí, vysvětlovala. 
Vše marné. Zato z okolí se začaly hrnout rady a pomoci:
	� „Pár na zadek by potřebovala, mladá pani! Víte? Ale to vy 

neumíte. A takhle to dopadá! To bude Národ!“ (pán ve fron-
tě na poště)

	� „Holčičko, copak se ti stalo? Pojď, vem si bonbónek, to ti 
spraví náladu!“ (paní v obchodě)

	� „Takhle zlobíš maminku!? To se dělá!? Pojď, já si tě vezmu 
a půjdem spolu za čertem, když jsi taková.“ (paní na ulici)

	� „Mladá pani, já vám nechci nic říkat, ale u  psychologa už 
jste s ní byli?“ (paní v autobuse starostlivě)

Jelikož jsem nechtěla dítě ani bít, ani cpát bonbóny, svě-
řovat neznámým paním s  čerty či obrážet psychology, 
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konzultovala jsem s kamarádkami – zkušenějšími matkami, 
a zahloubala se i do výchovné literatury. A začaly se mi schá-
zet další a další rady, návrhy a zkušenosti. Záhy jsem zjistila, 
že škála doporučovaných metod je věru široká. Začala jsem 
si to sepisovat a řadit do různých skupin, klastrů:

1) trestající přístupy

Tělesné tresty se sice už nenosí, behavioristé však vymysleli 
jiné metody, z nichž nejrozšířenější je tzv. time out, tedy čas, 
kdy dítěti odepřete svou pozornost i společnost, nejlépe tak, 
že ho zavřete do místnosti, v níž si nemůže ublížit a nemá 
zde ani hračky či nic, co by rozptylovalo jeho pozornost. (Ide-
ální time-outovou místností je polstrovaná cela, jakou mají 
v  psychiatrických nemocnicích.) Zde dítě necháte určitou 
nepříliš dlouhou dobu, nejzákladnější doporučení je minutu 
na rok věku, tedy roční dítě minutu, šestileté minut šest. Pí-
šou se o tom celé knihy.

Mezi drsnější behavioristické metody patří studená sprcha, 
kdy vztekajícího se potomka prostě šupnete do vany a ná-
silím osprchujete co nejstudenější vodou. Se svlékáním se 
nezdržujete.

2) Přístupy respektující a láskyplné

Dítěti v klidu vysvětlujete, proč to po něm chcete, co chcete, 
a přitom vyjadřujete respekt k jeho prožívání a emocím. Ně-
kdo klade větší důraz na vysvětlení, jiný na respekt, v poza-
dí má být vždy láska. Nejextrémnějším způsobem je pevné 
objetí Jiřiny Prekopové, kdy si vztekající se dítě posadíte na 
klín čelem k sobě, obejmete je a pevně držíte až do odeznění 
vzteku, třeba hodinu. Důležité přitom ovšem je, abyste po 
celou dobu prožívali lásku k dítěti, abyste si upřímně uvědo-
movali, že je milujete.

3) Odvedení pozornosti

„Hele ptáček! Vidíš ho? Ten je krááásnej! Honem se podívej.“ 
Vaše zaujetí, emoce a slova strhnou pozornost dítěte, které 
rázem zapomene na problém i  na svou emoci. Do tohoto 
ranku patří i bonbóny a další sladkosti, kde je zaujetí pozor-
nosti fikaně kombinováno se zaměstnáním pusinky, která 
pak křičet ani nemůže.

4) Vyvedení z konceptu

„Když sebou syn vztekle plácnul v  obchodě, moje žena prostě 
odešla. Běžel hned za ní.“

„Já jsem vynalezla svou metodu v autě, kdy byla dcera připouta-
ná v autosedačce a vřeštěla, že chce žirafu, která jí spadla kamsi 
pod nohy. Jely jsme po dálnici, jen my dvě v autě a já s rukama 
na volantu nemohla nic. Bylo to k nesnesení. Ze zoufalství jsem 

začala řvát taky, úplně normálně jsem vřeštěla jako ona. Dost 
mi to ulevilo, a světe div se – dítě přestalo řvát.“

Svého času kolovalo po internetu video, které jsem nikdy 
neviděla, ale řada rodičů mi ho barvitě popisovala: přibližně 
tříleté dítě s mámou v obchodě. Dítě chce něco, co máma 
nepovolí a  rozvine se klasická vztekací scéna: potomek se 
válí po zemi, řve, kope nohama, mlátí rukama. A máma? Ta si 
lehla vedle něj a začala dělat to samé. Dítě se rázem zklidnilo, 
vstalo, konsternovaně hledí na matku. Matka se zvedá, oprá-
ší se a nabídne dítěti ruku. Odcházejí středem přihlížejících 
nakupujících.

5) Paradoxní intervence

„Tomuhle říkáš nějaký vztek? Támhle pani tě skoro neslyší.“
„Přidej, dupni si ještě! Víc, pořádně!“

Při paradoxní intervenci nabádáte dotyčného přesně k tomu, 
co dělat nemá. Můžete ho i hecovat. Fígl spočívá v tom, že 
dítěti, jež chtělo být v  opozici či vás potrestat za neplnění 
příkazů, seberete vítr z plachet.

Všechny metody fungují – někomu, někdy, na některé děti. 
Žádná z metod však není bez rizika. Znám například rodiče, 
jež nedají dopustit na studenou sprchu: stačilo jednou dva-
krát, a mají po problému: žádné vzteky se u nich nekonají. 
Ale znám taky rodiny, kde dítě nejen že sprcha nezklidnila, 
ale získalo fobii z vody či koupelny: Vyčistit zuby není prak-
ticky možné, zvuk tekoucí vody spouští hysterii. Znám rodi-
če, kteří s  úspěchem a  ke spokojenosti všech aplikují pev-
né objetí, a jiné, kteří se už při představě něčeho takového 
vyděsí: objímat někoho proti jeho vůli se podle nich rovná 
skoro znásilnění.

Paradoxní intervence podobně jako různá vyvedení z kon-
ceptu fungují zpravidla párkrát, při opakovaném použití 
ztrácejí na účinnosti.

Za geniální metodu pak řada lidí považuje odvádění pozor-
nosti. Pokud ji použijeme tu a tam, když například v pře-
plněném autobuse ušetříme desítky cestujících půlhodi-
ny řevu, je to bezesporu skvělá metoda. Rozhodně však 
nejde o  metodu všespásnou. Proč? Vyprávět by mohla 
třicetiletá Naďa, jež pošesté během dvou let změnila za-
městnání: Jakmile se vyskytly nesnáze, ať už pracovní, či 
v kolektivu, odešla. Nebo Šárka, jež má problém s nadvá-
hou kvůli tomu, že jakmile pocítí stres, automaticky ulomí 
kostičku čokolády a strčí si ji do pusy. A také pánové Libor, 
David a  Viktor, jež postihla vážná krize manželství. Oni 
ji však neřeší: Libor se zavaluje prací, David tráví večery 
v  hospodě s  kamarády a Viktor si našel milenku. Všichni 
uvedení si v dětství zafixovali jednoduchý model: Máš s ně-
čím problém? Odkloň svou pozornost.
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Nejmenší společný jmenovatel

Když jsem se nad shromážděnými metodami posadila, ptala 
jsem se sama sebe, jak je možné, že na jedno dětské chování 
existuje tolik různých rad a doporučení. Tolik přístupů! Chvíli 
jsem na popsané řádky hleděla a jen kroutila hlavou. A pak 
jsem začala uvažovat dál: má to všechno přece jen něco spo-
lečného? Nějakého nejmenšího společného jmenovatele? 
Dlouho jsem na svůj seznam hleděla, než mi to došlo: Ano, 
má! Nejmenším společným jmenovatelem je aktivita rodiče. 
Máme prostě pocit, že MY musíme něco udělat, aby se DÍTĚ 
přestalo vztekat. Ale proč? Vždyť nám jde v konečném dů-
sledku o to, aby se dokázalo zklidnit samo. Aby samo přijalo, 
že to, co chce, mít nemůže. Aby zvládlo frustraci, a nakonec 
přijalo i skutečnost, že nevládne světu ani nám.

Jakákoli z výše uvedených metod je založena na naší inter-
venci, a pokud bychom ji prováděli soustavně, mohlo by se 
na ní stát dítě závislé jako Naďa, Šárka, Libor, David a Viktor. 
Dokonce i  oněch pár přes zadek je návykových: dítě si se 

svou frustrací nedovede poradit, a tak řve, vzteká se, je agre-
sivní, až mu rodič uštědří pár na zadek. Bolest (fyzická či psy-
chická) dítě překlopí z  amoku do smutku. Dítě se rozpláče 
a tím se zklidní – v slzách se skutečně z těla vylučuje stresový 
hormon kortizol. O dítěti, které si na podobnou pomoc zvyk-
lo, pak slýcháme, že „zlobí, dokud nedostane“ a „vyloženě si 
o těch pár na zadek říká“.

Budete-li žádáni o radu, „co dělat, když se vzteká“, mějte tedy 
na mysli, že všespásné řešení neexistuje. Někdy pomůže 
klidný hlas a  vysvětlení, jindy je záchranou odvést pozor-
nost. Když je dítě blíže smutku než hněvu, zpravidla reaguje 
dobře na nabídku objetí. Pokud však potomek nechce nic, 
může ho v tom rodič také docela klidně ponechat a využít 
čas třeba k vytření podlahy. To se hodí skoro vždycky a je to 
přiměřeně intelektuálně nenáročné, aby se to dalo dělat i ve 
stresu v těsném sousedství malé sirény. Fyzická námaha na-
víc odvede část našeho stresu z přenesené emoce a když se 
pak dítě uklidní, může si přijít pro objetí. Bouře pominula, 
mraky jsou pryč, svěží vzduch prostoupily sluneční paprsky. 
A my k tomu máme ještě vytřeno. Není to prima?

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, psycholožka, autorka knih Zdravý rozum ve výchově (2014), 
Uvolněné rodičovství (2017) a Odolné dítě (2021)

Stravování dětí v mateřské škole – 2. část
Tohle já nejím!
M I R O S L aVa  S t R a K atÁ

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají 
možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu 
poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí 
dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme 
děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.

Proč děti některá jídla v mateřské škole 
odmítají

V mateřských školách se poměrně často stává, že děti odmí-
tají některá jídla. Důvody bývají dětmi uváděny různé, na-
příklad:

	� „Mně to nechutná“ – děti zkouší tento argument, aniž by 
jídlo skutečně ochutnaly.

	� „Honzík to také nejí“  – napodobují některé děti, které 
chtějí oběd, přesnídávku nebo svačinu odnést.

	� „Tohle maminka nevaří“ – tento argument používají děti 
nejen na méně tradiční, avšak zdravé potraviny, nebo 
jiné než obvyklé kombinace, například složení oběda, ale 
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„zkouší“ to i  na klasická jídla jako jsou třeba brambory 
a maso, těstoviny apod.

Co se skutečně skrývá za uváděnými důvody? Samozřejmě 
to mohou být důvody, kdy se dítě může z mnoha různých 
příčin cítit nekomfortně, ať již po stránce fyzické, nebo psy-
chické. Například dítě může ho bolet bříško, hlava, může se 
také jednat o počínající virózu, dítě může být unavené apod. 
Nejen dospělí, ale i děti mají někdy „svá trápení“, která nelze 
podceňovat nebo přehlížet. Pokud je dítě například nevyspa-
lé, rodiče řeší před dítětem své problémy, v rodině se vyskytují 
hádky, ale může to být také například z důvodu uhynutí do-
mácího mazlíčka a další. Často příčiny psychického charakteru 
bývají na začátku školního roku, kdy se nově nastoupivší děti 
seznamují s novým prostředím, personálem mateřské školy, 
s novými kamarády a také s denním režimem. Nástup do ma-
teřské školy je pro děti významný životní předěl a nějaký čas 
trvá, než se děti na novou etapu svého života adaptují.

Oproti skutečným důvodům existují také pseudodůvody pro 
odmítání jídel dětmi. Některá jídla, která připraví paní kuchař-
ky v mateřské škole, skutečně některé děti nemusí znát a od-
mítají je proto, že k nim nemají důvěru. Nevědí, jakou má jídlo 
nebo konkrétní potravina chuť, a mají obavy, že jim nebude 
chutnat. Některé děti odmítají jídlo jen z určitého rozmaru – 
viz důvody výše, aniž by měly jakýkoliv skutečný důvod.

Nutit, nebo nenutit dítě do jídla?

Pokud dítě odmítá v  mateřské škole jídlo, je v  první řadě 
dobré, zjistit, co je příčinou. Pokud vyloučíme fyzickou i psy-
chickou indispozici, ptáme se dětí, proč nechtějí jíst někte-
rou potravinu nebo celé jídlo (svačinu nebo oběd). Ne vždy 
jsou ale děti schopné nebo ochotné nám sdělit, proč ne-
chtějí jíst. Učitelky na třídách mají o dětech přehled a v jejich 
záznamech mají poznamenané případné zdravotní důvody, 
například alergie na některé potraviny, různé diety souvi-
sející s onemocněním dětí, pro které nemohou jíst některé 
druhy jídel nebo potravin. Tyto děti pak mají speciální stra-
vu. Některé mateřské školy však zjišťují při nástupu nových 
dětí do mateřské školy mimo jiné také to, zda dětem některá 
jídla nechutnají, nejsou na ně zvyklé nebo k  nim mají do-
konce odpor. Občas se vyskytuje, že dítě odmítá mléko nebo 
mléčné výrobky, nejí maso apod. Ať již jsou důvody k odmí-
tání jídla dítětem jakékoliv, není dobré dítě nutit, aby snědlo 
celou svačinu nebo oběd. Je vhodné je pobízet, motivovat 
a dbát na to, aby alespoň ochutnalo. Obvykle si děti na to 
přijdou dříve nebo později samy, když uvidí kamarády a paní 
učitelky, že také jídlo jedí. Budou zvědavé a  budou chtít 
ochutnat. Přehnaným nucením do jídla by nastal spíše opač-
ný efekt, děti by ke konkrétnímu odmítanému  jídlu získaly 
spíše odpor. Trvá-li nechutenství nebo jen principiálně ne-
gativní postoj dítěte ke stravování delší dobu, pak je namístě 
promluvit si s rodiči a společně se domluvit na dalším postu-
pu. Může se ukázat, že rodina řeší nějaký zásadnější problém 

(například vztahový, rozvod rodičů, úmrtí v  rodině), který 
dítě sice vnímá, ale neumí jej pojmenovat. Je pak psychicky 
nevyrovnané, což se odráží právě i na jeho postoji ke stravo-
vání a příjmu potravy. Nebo naopak stačí, když si s dítětem 
doma promluví rodič, bude jej motivovat ke stravování, zají-
mat se například, co mělo dítě v mateřské škole na svačinu, 
oběd, jaké to bylo, co mu chutnalo nejvíc apod.

Děti si připraví svačinku samy

Další alternativou k  povzbuzení dětí ke stravování je, když 
si děti připraví některé jídlo, obvykle jednoduchou svačinu, 
samy s učiteli, popřípadě dalším personálem – asistentkou, 
chůvou, kuchařkou. Jako příklad uvádím činnosti, které jsme 
v tomto směru realizovali v naší mateřské škole.

tvarohové pomazánky s bylinkami

Na certifikované přírodní zahradě při naší mateřské ško-
le pěstujeme s  dětmi různé bylinky, ovoce a  zeleninu. Děti 
učíme poznávat, co vše rostliny ke svému růstu potřebují 
a společně o ně pečujeme. Produkty, které na záhonech vy-
pěstujeme, často také s dětmi ochutnáváme a zpracováváme. 
V zahradním altánu jsme s dětmi vedli rozhovory o tom, které 
potraviny jsou pro naše tělo zdravé a které nejsou příliš vhod-
né. K vyprávění jsme použili velké množství obrázků, ale také 
produkty z naší přírodní zahrady. Procházeli jsme zahradou, 
obešli záhony a vybízeli jsme děti ke zkoumání jednotlivých 
bylin a  zeleniny. Záměrem bylo, aby se děti učily poznávat 
vypěstované a  dozrálé produkty na zahradě všemi smysly. 
Nejdříve popisovaly slovně vzhled různých druhů bylin a ze-
leniny – barvy a odstíny, porovnávaly tvar a rozložení listů na 
různých druzích bylin, jejich velikost apod. Rovněž k bylinkám 
čichaly a sdělovaly, která vůně se jim líbí nebo nelíbí, popří-
padě, co jim vůně připomíná. Poté děti natrhaly na tácky líst-
ky různých bylin (například tymián, pažitku, petržel, libeček, 
bazalku, mátu a  další), okurku, rajčata a  papriky a  vše jsme 
donesli do třídy. Produkty jsme společně omyli, potom jsme 
zeleninu nakrájeli a lístky bylin děti natrhaly na malé kousíčky. 
Při této činnosti produkty ochutnávaly a  vzájemně si sdělo-
valy, co jim, jak chutná, zda je to chuť sladká, kyselá, trpká…

Navrhli jsme dětem, že si z bylinek a zeleniny společně vy-
tvoříme zdravou svačinku  – uděláme si různé pomazánky, 
které si děti samy namažou na pečivo. Děti se rozdělily do 
menších skupin. Každá skupina dětí měla k dispozici misku, 
měkký tvaroh a  mléko, které si důkladně rozmíchaly. Děti 
v jednotlivých skupinách se mezi sebou dohodly, které by-
linky si do své tvarohové pomazánky zamíchají  – tak, aby 
každá skupina měla pomazánku s  jinou bylinou. Hotové 
pomazánky si děti namazaly na nakrájená kolečka rohlíků 
a  dle své fantazie zdobily kousky různé zeleniny. Hotové 
jednohubky narovnala každá skupina na svůj tác a poté děti 
ochutnávaly vzájemně všechny druhy a zkoušely poznat, jaké 
bylinky jednotlivé pomazánky obsahují. Nezapomněly na své 
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kamarády ve třídě motýlků, kterým tác s různými druhy jed-
nohubek donesly také ochutnat.

Jablečný mošt

Děti s  paními učitelkami nasbíraly na zahradě jablka, která 
v mateřské škole omyly a zkoušely také okrájet slupky a poté 
jablka nakrájet na menší kousky. Předškolní děti nejsou samo-
zřejmě vybaveny schopnostmi tak, aby okrajování a  krájení 
jablek zvládly. Jde spíše o to, aby si to pouze vyzkoušely a uvě-
domily si tak, co vše je třeba udělat k výrobě jablečného moš-
tu – nasbírat zralá jablka, umýt je, okrájet a připravit na menší 
kousky. Je také třeba dbát při této činnosti zvýšené opatrnosti 
a poučit děti o bezpečnosti. Když jsou jablka nakrájená, vloží 
je učitelka do odšťavňovače a šťávu z nich společně s dětmi 
nalévá do připravených hrnečků nebo kelímků. Kelímky si děti 
ozdobily a do každého vložily brčko. Jablečný mošt donesly 
ochutnat rovněž svým kamarádům do třídy včeliček a záro-
veň ochutnaly bylinkové pomazánky.

Pečený jablečný čaj

Během podzimu jsme s dětmi vymysleli další využití zpraco-
vání jablek ze zahrady mateřské školy. Množství zralých jablek 
jsme se rozhodli použít také k výrobě pečeného jablíčkového 
čaje. Na zahradě děti sbíraly jablka, nakládaly je do dětských 
plechových koleček a poté je umyly. V jídelně, kde proces pří-
pravy pečeného čaje probíhal, zkoušely děti jablka oloupat 
a nakrájet, s čímž jim pomáhaly paní učitelky. Nakrájená jabl-
ka děti nasypaly na široký plech, přidaly cukr, nastrouhanou 
citronovou kůru, koření (skořici, badyán, hřebíček) a důkladně 
promíchaly. Paní kuchařky nám jablíčka, která provoněla celou 
budovu mateřské školy, ve školní kuchyni upekly. Každé dítě 
si z domova přineslo skleničku od přesnídávky, kterou si oz-
dobilo obrázkem. Upečenou a vychladlou jablečnou směs si 
děti nandávaly lžičkou do svých skleniček. Hotový jablíčkový 
čaj si děti po uzavření sklenic ozdobily kouskem barevné látky 
a převázaly ozdobnou gumičkou, což vypadalo pěkně a vese-
le. Děti byly z výroby čaje nadšené a tuto činnost si chválily. 
Každé dítě si svou skleničku s pečeným čajem odneslo domů 
a také jsme tento výborný čaj ochutnávali v mateřské škole.

Závěr

V  předškolním věku získávají děti postupně zásadní návy-
ky, včetně stravovacích. Každé dítě je jiná osobnost, má jiné 

zvyklosti naučené v  rodině a  každé dítě tedy získává jinak 
dlouhou dobu také stravovací návyky. Není namístě trvat na 
tom, aby děti vše dojídaly, zvláště děti, které nově nastoupily 
do mateřské školy. Je třeba jim nechat časový prostor na po-
zvolnou a nenásilnou adaptaci a v rámci té jim pak vštěpovat 
také správné návyky stravování. Pomoci mohou i kamarádi 
v mateřské škole, které stravování již dobře zvládají – obvyk-
le je děti, které se tyto návyky teprve učí, rády napodobují. 
Samozřejmostí by měl být vhodný příklad učitelů v mateřské 
škole.

Velmi dobře se nám osvědčilo, když si děti některé jednodu-
ché pokrmy připraví samy nebo se na jejich tvorbě alespoň 
nějakým způsobem spolupodílejí, pak je většinou velmi láká 
ochutnat to, co si samy připravily, a zpravidla takto připra-
vené jídlo s chutí snědí. Stává se například, že děti odmítají 
některé druhy pomazánek. V případě, že si pomazánku s uči-
telkou samy připraví, jsou zpravidla také zvědavé, jak jejich 
dílo chutná, a postupně se jej naučí jíst. Podobné to bývá se 
zeleninou, kterou ne všechny děti jedí. Pokud si ale mohou 
vybrat například ke svačině z více druhů zeleniny nebo ovo-
ce a samy si jí na talířek nandat přiměřené množství (a popří-
padě si dojít přidat), zpravidla si najdou tu, která jim chutná, 
a časem je bude lákat ochutnat i  jiné druhy, které jedí jejich 
kamarádi.

Ke správným stravovacím návykům patří rovněž etiketa sto-
lování. Je důležité učit děti nejen ochutnávat a  jíst pestrou 
zdravou stravu, ale také jim vštěpovat zásady kulturního cho-
vání při stolování. K tomu napomáhá mimo jiné, když na děti 
nechvátáme a z jídla si uděláme rituál, „užijeme si to“. Vhodná 
forma, jak učit děti kultuře při stolování, je zahrát si například 
hru „na restauraci“ Zeptáme se jich, zda vědí, jak by se měly 
v  restauraci chovat a  zda to zvládnou. Některé děti mohou 
„hrát“ hosty a další děti obsluhu, při další hře si role vymění. 
Děti, jež tyto hry zpravidla velmi baví, jsou tak vedeny k osvo-
jování etikety stolování a kulturního chování při jídle.

Kvalitní a vyvážená strava zvláště předškolních dětí je beze-
sporu velmi důležitá pro jejich zdravý vývoj. Stravování je 
tedy nedílnou součástí péče o děti v mateřské škole.

ZDROJe
	� STRAKATÁ, M. Zdravé mlsání v MŠ. Poradce ředitelky MŠ. 

Praha: Forum, 2019, č. 4, ISSN 1804-9745.

Mgr. Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
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Cvičení se Štístkem – Každodenní 
aktivity rozvíjející zdravý pohyb
P e t R a  N y K LO VÁ

I při běžných každodenních aktivitách se dá najít prostor pro jednoduché, zdravý pohyb 
rozvíjející hry. Nemusí vždy jít o speciální cvičení v rámci pohybových chvilek. Důsledným 
vedením dokážete zábavnou formou i při běžných aktivitách děti vést ke zdravým 
pohybovým návykům. Dnes se zaměříme na optimální sed a prevenci vzniku ploché nohy.

Optimální sed

Věděli jste, že dítě by už ve dvou letech mělo umět správně 
sedět? Když děti cíleně povedete ke správnému sedu, přede-
jdete u nich mnoha zdravotním komplikacím v dospělosti, 
jako jsou například bolesti zad, loktů a  zápěstí. Nesprávný 
sed přináší celou řadu zdravotních komplikací, např. únavu 
nebo ztrátu koncentrace vlivem nesprávného dýchání, bo-
lesti břicha vlivem stlačených vnitřních orgánů.

Naučte děti vnímat svoje tělo. Naučte je vidět a cítit své tělo 
ve vztahu k přirovnáním, která můžete použít v každodenní 
komunikaci s nimi:

Použijme pro děti tyto přirovnání při sezení na židli:
	� Nohy jsou jako koleje, zapuštěné do země, chodidla rov-

noběžná pevně celou plochou na podlaze, aby vlak ne-
naboural.

	� Kolena jsou reflektory, které svítí na koleje, aby pan stroj-
vůdce viděl na koleje a nenaboural.

	� Pozor na výšku dětské židle, úhel v kolenou by měl být 
zhruba 90 stupňů.

	� Sedět by dítě mělo na sedacích hrbolech. Děti si je mo-
hou snadno zkontrolovat pomocí dlaní. Když si na ně 
sednou, zavrtí se, cítí tvrdá místa pod zadkem, jako by to 
byly kameny.

	� Naučte děti představu, že ramena směřují k zadečku, jako 
by si je chtěly zastrčit do zadních kapes u kalhot. Nejsou 
ani vpředu ani vzadu ani nahoře u uší. Docílíte toho tak, 
že děti s nádechem zvednou ramena k uším, chvíli je ne-

chte, aby je měly přitažené, a s výdechem nechají rame-
na volně spadnout dolů.

	� Hlavu děti zavěsí na obláček, který jim pomáhá hlavu dr-
žet ve vzpřímené poloze v prodloužení páteře.

A  pak už stačí jediné, když např. děti sedí u  oběda, než se 
pustí do jídla, stačí dětem říct: „Děti, koleje.“ Počkejte, až si 
srovnají nohy. „Reflektory.“ Nechte, ať si srovnají kolena. 
„Kameny.“ Děti si zkontrolují sezení na sedacích hrbolech. 
„Kapsy u kalhot.“ Děti s nádechem zvednou ramena a s vý-
dechem je pustí dolů. „Obláček.“ Vy už víte, že?

Tenhle jednoduchý rituál vám zabere jen minutu, ale tato 
každodenně strávená minuta, přinese dětem v  dospělosti 
spoustu užitku.

Prevence vzniku ploché nohy

Nevěřili byste, jak málo stačí k  tomu, aby děti měly zdravé 
nohy. Vyrobte si s nimi kouzelný kobereček. A najděte si přes 
den několik chvil, kdy si po něm děti pošlapou. Poučte rodi-
če, ať si kobereček vyrobí i doma a nechají na něm své děti 
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pošlapovat, když si čistí zuby. Tyto dvě minuty jim mohou 
zajistit zdravou nohu a díky tomu dospělost bez bolestí zad 
a krční páteře.

Odkaz na návod na výrobu kouzelného koberce je zde: 
https://video.zdravestistko.cz/programs/stonozka-pi-
lotni-dil

Kurzy akreditované MŠMt

Prevence nezdravých pohybových návyků u předškoláků je 
tématem mých kurzů akreditovaných MŠMT v  rámci DVPP. 

Více informací o mých kurzech najdete na stránkách Zdravé-
ho štístka zde: https://www.zdravestistko.cz/.

Odkaz na Štístkovy tipy

Zajímá vás také, jak do každodenních aktivit zařadit zdravý 
pohyb rozvíjející hry? Nový video seriál Štístkovy tipy #1 je 
dostupný zde: https://video.zdravestistko.cz/programs/
stistkovy-tipy-pilot. Absolventky mých kurzů mají přístup 
k seriálu zdarma.

Mgr. Petra Nyklová, DiS., zakladatelka projektu Zdravé štístko; učitelka v mateřské škole 
a fyzioterapeutka s dvacetiletou praxí zaměřenou na prevenci vzniku nezdravých pohybových 
návyků dětí předškolního a mladšího školního věku

www.rizeniskoly.cz
Kompletní nabídka odborných informací pro oblast školství
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Hravé jarní tvoření
a L e X a N D R a  H e J LO VÁ

Tentokrát tu máme měsíc červen a ten nám toho přináší opravdu mnoho. Kvapem se blíží 
závěr školního roku, třetí červnovou neděli oslavíme Den otců, 21. června přivítáme léto 
a jsou tu prázdniny – a to mě přimělo k tomu, že dnešní tvoření bude rozmanité a hlavně 
hravé. Vyrobíme si například květinový věnec, který je na první pohled složitější, ale 
s malou pomocí ho zvládnou i ti nejmenší. Vyrobíme si také závěs ze srdíček na pověšení 
a nebude chybět ani srdce pro tatínky, které bude na přípravu a na zhotovení opravdu velmi 
snadné.

ZÁVěS Ze SRDíČeK

Budeme potřebovat:
	� bílou čtvrtku
	� tekuté lepidlo HERKULES nebo PVA
	� štětce
	� barevné čtvrtky
	� barevné papíry (může být také krepový)
	� nůžky
	� barevné stuhy (užší, na které budeme lepit srdíčka)
	� tužku
	� popřípadě na dozdobení srdíček kamínky, flitry, dekora-

tivní písek…

Postup:

1. Nejprve si jako první vystřihneme z  bílého papíru velké 
srdce a z barevné čtvrtky druhé velké srdce jako „protikus“ – 
ty pak děti na závěr slepí k sobě. Ale nepředbíhejme. Když 
máme velké bílé srdce vystřižené, tak si nastříháme různě 
velké, ale menší kousky barevného papíru, tady klidně mů-
žeme použít i krepový papír. Tyto kousky budeme přilepovat 
na naše připravené bílé srdce tekutým lepidlem. Uděláme 
takovou malou barevnou koláž. Jakmile děti dokončí lepe-
ní srdce, nechají ho pořádně zaschnout, abychom s ním pak 
dále mohli pracovat.

2. Dalším krokem bude vystřižení zhruba dalších 6 menších 
srdcí, a to znamená, že každé srdce je složené ze dvou částí 
a  ty budeme posléze lepit k sobě. Z  různě barevných čtvr-
tek vystříháme dvakrát tolik srdcí (6 srdcí = 12 kusů srdíček). 
Pro upřesnění – můžeme mít jen malá srdíčka a nebo je také 
můžeme střídat s většími kusy – ideál je dvě až tři velikosti 
srdíček.

3. Když máme připravená srdíčka, tak je začneme komple-
tovat k sobě. Připravíme si delší stuhu, na kterou začneme 
přilepovat postupně srdíčka k sobě, a to od konce. Nejprve 
si vezmeme jedno srdíčko, na které děti nanesou lepidlo. 
Pak přiloží stuhu, na kterou ještě lepidlo přidají, aby nám 

vše dobře drželo a  nepopadalo. Následně vezmou druhé 
srdce, a to přilepí k sobě. Tím máme první srdíčko hotové. 
Pak postupujeme směrem nahoru a  když máme všechna 
menší srdíčka přilepená ke stužce, tak vše zakončíme jed-
ním velkým srdcem. Vezmeme barevné velké srdce, nane-
seme lepidlo, upevníme konec stuhy, kterou přehneme, 
aby nám vzniklo ouško, za které závěs pověsíme. To vše 
přikryjeme a pečlivě přilepíme velkým srdcem, které jsme 
si připravili jako první a které nám mezi tím důkladně za-
schlo. Tím je závěs hotový a  můžeme si ho zavěsit na vy-
brané místo. Skvěle se bude hodit například pod lampičku, 
lustr nebo na okno.
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DuHOVÝ MRaK

Budeme potřebovat:
	� bílou čtvrtku
	� barevné fixy na domalování očí a pusy
	� tuhé lepidlo v tyčince (opět nejlépe HERKULES)
	� barevné krepové papíry
	� nůžky
	� stuhu nebo provázek na zavěšení
	� izolepu

Postup:

1. Jako první si vystřihneme tvar mraku ze dvou bílých čtvr-
tek (musí být naprosto stejného tvaru, abychom je mohli 
přilepit k sobě). Nyní rovnou na jeden vystřižený mráček při-
malujeme fixou oči a ústa.

2. Potom nastříháme úzké proužky krepového papíru na 
duhu. Proužky můžou být dlouhé, jak jen děti budou chtít. 
Tyto proužky začneme nalepovat na jednu část mráčku pěk-
ně ze spodní (rovné) části papíru.

3. Sami vidíte, že je to velmi snadné a rychlé, protože jsme 
prakticky hotoví. Teď jen zbývá přilepit druhou část mráčku 
k  sobě a  máme hotovo. Kdo si bude chtít mráček pověsit 
třeba nad postel, může si na zadní stranu izolepou přilepit 
stužku.
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KVětINOVÝ VěNeC

Budeme potřebovat:
	� vodové barvy, akrylové nebo tempery
	� štětce
	� tavnou lepicí pistoli
	� nůžky
	� tekuté lepidlo
	� tužku
	� pravítko
	� barevné papíry
	� bílý kancelářský papír větší gramáže
	� stuhu na zavěšení věnce

Postup:

1. Jako první si připravíme bílý papír o velikosti A4, který celý 
děti pomalují vodovými barvami dle své fantazie. Zde platí 
pravidlo – čím barevnější, tím lepší! Jakmile mají děti doma-
lováno, necháme důkladně barvy zaschnout.

2. Mezitím si připravíme papírové kytičky, opět  – čím více, 
tím lépe. Máme dvě možnosti, vezmeme bílý papír, který 
děti také pomalují různými barvami, a  pak z  něj vystřihují 
různé tvary kytiček. Nebo si děti vezmou barevné papíry, 
ze kterých rovnou vystřihují jednotlivé kytičky.

3. V tuto chvíli budeme mít pomalovaný papír pořádně za-
schlý, a tak se pustíme do další fáze. Papír přeložíme na polo-
vinu, na délku, ovšem tak, abychom po přeložení papíru měli 
bílou, nepomalovanou stranu nahoře! Na tu si pomocí pra-
vítka a tužky uděláme linky, pomocné vodicí čáry, a to tak, 

aby nám zůstal papír vcelku, pouze ho prostříháme upro-
střed zhruba v  2–3cm pruzích. Následně prostříhaný papír 
opatrně rozevřeme a  stočíme ho opačně  – tentokrát po-
malovanou stranou nahoru a bílá strana tak bude vespodu. 
Uděláme z  pomalovaného a  prostříhaného papíru jakousi 
ruličku, kterou přilepíme k sobě. Lepicí pistole nám usnadní 
celý proces. Jakmile máme ruličku pořádně přilepenou, tak 
ji nyní opatrně spojíme k  sobě. Tady rozhodně použijeme 
tavicí pistoli, aby nám již vzniklý korpus (kolečko) na věnec 
dobře držel. Je dobré si s papírem opatrně pohrát, aby měl 
správný a kulatý tvar věnce.
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4. Prakticky máme hotovo, stačí jen na proužky přilepit naše 
připravené květinky, popřípadě i  s  lístečky. Na samý závěr 
přidáme stužku a věnec můžeme zavěsit.

SRDCe PRO tÁtu

Budeme potřebovat:
	� bílou čtvrtku
	� barevný filc (nejlépe červený)
	� vata, výplňový materiál
	� tavnou lepicí pistoli
	� stuhu na úchyt

Postup:

1. Začneme tím, že si z bílého papíru vystřihneme srdce a vy-
robíme si tak šablonu.

2. Pak si naši vyrobenou šablonu přiložíme na barevný, pře-
ložený filc napůl a tužkou si obkreslíme srdce. To pak opatr-
ně vystřihneme (dáváme pozor, jelikož stříháme dvě vrstvy 
filcu najednou).

3. V této chvíli si připravíme tavicí pistoli, kterou opatrně sle-
píme strany srdce k sobě. Ještě si připravíme stužku (ouško 
na zavěšení), kterou před slepením vložíme mezi dvě srdce. 
Teď je ten správný čas na slepení. Necháme si pouze malý 
kousek ze spodu srdce neslepený. Tímto otvorem pak na-
plníme srdce vatou nebo výplňovým materiálem. Pak ještě 
slepíme zbytek, aby srdce bylo řádně uzavřeno. Kdo by měl 
chuť na další dozdobení, kreativní děti mohou pokračovat 
dál v dozdobení, ale jinak máme srdíčko na Den otců hotové.
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Předprázdninové výtvarné dílničky jsou za námi a  já vám 
z celého srdce přeji krásné a klidné léto a těším se na další 
tvoření s vámi. Krásné prázdniny!

alexandra Hejlová, výtvarnice

▃ Hledáte zaměstnance?
▃ Hledáte práci? www.edujob.cz

Celá ČR
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Pod hladinou rybníka
K at e ř I N a  KO N Va L I N O VÁ

Slunce už přidává na síle a začíná víc a víc hřát. Teplé a slunečné počasí láká k vodě 
a vodním radovánkám. U vody je toho také mnoho k pozorování. Můžeme pozorovat hmyz 
a život kolem vody. Ale copak se asi děje pod vodou? Pojďte si s dětmi vytvořit veselé rybky.

Rybky (Kateřina Konvalinová)

Pod hladinou rybníka
žijí různé ryby.
Jsou to dobré plavkyně,
nedělají chyby.
Rybáře, ty nemají
ani trochu v lásce,
z legrace jim tahají
za háčky a vlasce.

Rybky z otisku prstů

(viz Příloha 1)

Děti si pracovní list dotvoří dle vlastní fantazie. Mohou do-
kreslit různé vodní živočichy nebo využít svoje prsty, kdy 
otisknou do pracovního listu svůj prst namočený do zelené 
barvy. Následně ho dokreslí tenkým fixem a vytvoří z otisku 
ryby.

Pohyb s básničkou

Děti doprovodí básničku pohybem, kdy naznačují rukama 
plavání. Mohou rukama napodobit plavecký styl prsa či 
znak. Pohybují se volně po prostoru.

Kapr (Kateřina Konvalinová)

Plave kapr ve vodě,
plavání je v pohodě.
Plave prsa, plave znak,
je to kapr kabrňák.

grafomotorika – vlny

Děti zkouší kreslit vlny kolem rybiček v pracovním listu. Jako 
nácvik před samotnou aktivitou lze zařadit uvolňovací cviky, 
kdy děti kreslí vlny ve vzduchu před sebou. Mohou zkoušet 
nejprve vlny kreslit na velké archy balicího papíru. Až poté 
na menší formát papíru.

(viz Příloha 2)

Rybka z papíru

Pomůcky: kancelářský papír, nůžky, fixy, eurofolie, rozprašo-
vač s vodou, lepidlo

Postup: Tuto jednoduchou rybu si s dětmi vytvoříte z pru-
hu papíru. Šablonu si obkreslíte nebo okopírujete. Kance-
lářskou folii pokreslíte fixami v různých zelených odstínech. 
Poté postříkáte vodou z rozprašovače. Na takto pomalova-
nou a mokrou folii přiložte papír s rybkou. Barva se obtiskne 
a zapustí do papíru. Vytvoří tak zajímavý akvarelový efekt. Po 
zaschnutí rybku složíme a vystřihneme dle předlohy. U ocás-
ku slepíme lepidlem a máme hotovo.

(viz Příloha 3)
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Příloha 1
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Příloha 2
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Mgr. Kateřina Konvalinová, učitelka, MŠ Škola hrou, Milánská 472, Praha
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Podpořte vývoj dětí pomocí umění
t e R e Z a  Va L KO u N O VÁ

Pocit, který dokáže vyvolat divadelní představení, malba nebo i poslech oblíbené hudby, je 
pro každého jedinečný. Děti jsou navíc přirozenými umělci, překypují energií a nápady a ke 
tvoření přistupují s radostí a bez zábran. Umění jim pomáhá sebeuvědomění i vyjádření 
obtížných pocitů, na které nestačí slova.

Dne 3. května začala kampaň Asociace lesních mateřských 
škol s  podtitulem „V  lese jako v  pohádce“, která byla spuš-
těna na Mezinárodní den lesních školek. Pro letošní oslavy 
byla vybrána oblast přírodní pedagogiky věnující se přínosu 
umění pro vývoj předškolních dětí. Cílem je tak ukázat, že les 
není jen divočina – natura, ale i tvoření – kultura.

Kampaň „V lese jako v pohádce“ má představit konkrétní čin-
nosti, které s  dětmi v  rámci přírodní pedagogiky probíhají 
v souvislosti s uměním. Vše, co se ve školce tvoří, přirozeně 
vychází z ročního období. Někdy tvoří děti spontánně, jindy 
je tvoření propojeno s určitým tématem v souladu se škol-
ním vzdělávacím programem (ŠVP). K tomu jsou využívány 
různé vzdělávací formy práce – ať už řízená, skupinová, či in-
dividuální činnost, tvoření se nevyhýbá ani volné hře, která 
je podstatným prvkem přírodní pedagogiky.

Předškolní dítě je intuitivní, pracuje s  fantazií, chce něco 
uskutečnit. Proto po dětech primárně nepožadujeme nápo-
dobu bez souvislostí – co je dané, je protikladem tvořivosti. 
Důležitý je tak proces tvoření, ne výsledek. Děti v  přírodě 
vnímají všemi smysly, jsou navíc svou výškou přírodě mno-
hem blíže, a mohou tak sledovat detail. Současně předško-
láci mohou rozvíjet matematické dovednosti například po-
mocí pojmů větší/menší, porovnávání délek apod., to vše 
zajímavou a  zábavnou formou. Nespornou výhodou je, že 
děti mají možnost dotýkat se a hrát si s přírodními materiály, 
což je pro ně v dnešním plastovém a virtuálním světě přínos-
ná alternativa.

V  lesní školce jsou děti vedeny k  tomu, aby uměly nazí-
rat na svět z  různých pohledů a  uměly užívat své doved-
nosti a  představivosti k  vytváření estetických předmětů či 

proměně prostředí a uměly se o ně podělit. Tyto činnosti jsou 
propojeny s výchovou hudební, výtvarnou či dramatickou.

Výtvarná výchova

Dítě v předškolním věku má jiné vnímání světa než dospělý 
a neměli bychom jim tak vnucovat svůj pohled na svět, ale 
vést děti k osobnímu rozvoji. Význam dětského výtvarného 
projevu nalezneme hlavně v  tom, jak dítě do tvorby vnáší 
svůj vnitřní obraz světa. Pro učitele zde nalezneme význam 
hlavně z hlediska diagnostiky, kdy můžeme sledovat vývoj 
či psychické procesy. Výtvarná výchova má v  rámci přírod-
ní pedagogiky důležité postavení, ať už v  podobě kreslení 
nebo barvení látek, kde lze používat přírodní materiály (ko-
ření, ovoce či byliny), či malování různě barevnými hlinka-
mi. Ale i děti v lesní školce mají pravidelně v ruce voskovky, 
štětce a předškoláci pastelky, aby se naučili správný úchop. 
Součástí je také práce s přírodninami, kde lze tvořit domeč-
ky, ale i nejrůznější obrazce. Děti mají také možnost v rámci 
spolupodílení se na průběhu oslav či slavnosti v rámci zvy-
ků a tradic vytvářet výzdobu, masky a další „rekvizity“. Spe-
cifickou oblastí jepráce se dřevem, která vychází z principu 
učit děti reálným situacím s  opravdovými nástroji, v  rámci 
přírodní pedagogiky navíc z nabídky vzdělávacích materiálů 
dostupných v přírodě.

Výtvarná činnost a obecně tvoření rozvíjí jemnou i hrubou 
motoriku (koordinace a  rozsah pohybu, koordinace ruky 
a  oka), užívání všech smyslů, psychickou a  fyzickou zdat-
nost. Stejně tak má pozitivní vliv na soustředění, spolupráci 
s ostatními dětmi a je učitelem, tvořivost a fantazie.
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Dramatická výchova

Děti se učí o fungování světa skrze příběhy, ať už zprostřed-
kovaně pomocí pohádek, nebo těch, které samy pro lepší 
pochopení událostí a pocitů vytvářejí. Dramatická výchova 
je nástroj, kterým lze prozkoumat témata, o kterých, vzhle-
dem k předškolnímu věku, nelze naplno mluvit a děti je tak 
mohou zažít v  bezpečném pojetí. Brian Way, jeden ze za-
kladatelů dramatické výchovy, definoval pojem dramatická 
výchova takto: „Dítěti můžeme sdělit dvěma způsoby, co je to 
slepý člověk. Můžeme mu říci, že slepý je člověk, který nevidí. 
Nebo mu řekneme:,Zavři oči a pokus se najít cestu ven z míst-
nosti.‘ A ten druhý způsob je dramatická výchova.“ Rozehraje-
me-li dramatickou hru nebo cvičení, nikdy k tomu nenutíme 
všechny děti, záleží na nich, jestli budou hráči, nebo diváci. 
Většinou takto pracujeme s  dětmi po obědě, v  době, kdy 
mladší spí, tedy s těmi staršími. Když se přidávají mladší, jsou 
většinou pozorovatelé. Vždy je aktivita spojená s příběhem – 
je to způsob, kterým se zprostředkovávají poznatky o životě. 
Po obědě je ideální čas pro čtení pohádek – po celém do-
poledni venku děti potřebují klid a odpočinek, strávit oběd, 
než opět vyrazí ven. Dramatická výchova probíhá také zpro-
středkovaně skrze návštěvu divadla, ať už loutkového, či tře-
ba s prvky nového cirkusu. Divadla bývají také ve školkách 
při slavnostech, kde se děti mohou aktivně podílet například 
výrobou loutek a nezřídka jsou aktivními herci.

Tím, že děti necháme opakovaně vstoupit do příběhu „na 
vlastní kůži“, rozvíjíme sebeuvědomění, tvořivost, posiluje-
me vazby ve skupině. Pracujeme také s emocemi, jejich roz-
poznáním, pojmenováním i vyjádřením.

Hudební výchova

Písně, rytmy, říkadla jsou nedílnou součástí předškolní vý-
chovy, lesní školky nevyjímaje. Setkáme se s nimi zpravidla 
již ráno u  ranního kruhu a  uslyšíme je závěrem dne. Písně 
jsou totiž dobrým signálem, jak zahájit či ukončit nějakou 
činnost, upozornit děti, že přichází změna, svolat je k sobě 
apod. Jinými slovy hudba laskavým způsobem nahrazuje 
pokyny. Pro tyto účely používáme vždy stejné písně, popěv-
ky či nástroje. Jakmile si na ně děti během pár týdnů zvyk-
nou, stačí, když zazní prvních pár hlásek, a děti už vědí, co se 

chystá. Písně a říkadla hrají klíčovou roli pro rozvoj řeči, jsou 
součástí logopedické prevence i  intervence. Pedagogové 
v lesních školkách hrají na různé hudební nástroje – oblíbe-
ná je kytara, koncovka, flétna, ale lze se setkat i s klarinetem, 
trubkou a někde i s celou kapelou. Mezi oblíbené hudební 
nástroje dětí patří například zvonkohry či nástroje, které si 
samy vyrobily.

Děti díky hudební výchově děti rozvíjejí sluchové vnímá-
ní, rytmické cítění, koordinaci pohybu a  dýchání. Hraní na 
jednoduché nástroje dětem zároveň umožní improvizovat 
a rozvíjet fantazii při vytváření zvuků za použití různorodých 
materiálů.

Důležitý je proces tvoření, ne výsledek

Je třeba říci, že neexistuje správné nebo špatné tvoření. 
Umění je vždy jedinečné a originální a děti bychom tak měli 
podpořit, proto:
	� Nechte děti rozhodnout, jak chtějí tvořit – dejte jim k dis-

pozici materiál a pomůcky, to stačí.
	� Neříkejte jim, co by podle vás měly dělat, ale dělejte to 

sami. Děti nejraději tvoří nápodobou a postupně přijdou 
na to, že lze jít vlastní cestou.

	� Pokud si nejste jisti, požádejte dítě, aby vám o svých ná-
padech řeklo více.

	� Výsledné dílo nemusí splňovat vaše očekávání. Oceňte 
jej tím, že pojmenujete konkrétní prvek nebo postup, 
který vás zaujal.

Co dětem umění přináší?

Umělecká tvorba v raném věku má mnoho přínosů pro fy-
zickou, emocionální a duševní pohodu dětí. Zde jsou jedny 
z nich:

1. Kreativita

Kreativita a  možnost tvoření je pro vývoj dítěte nesmírně 
důležitá a  podporuje představivost. Pravá, kreativní strana 
mozku je zodpovědná za vizuální dovednosti a porozumě-
ní tomu, co vidíme očima (což se v předškolním věku stále 
vyvíjí). Při tvoření má dítě možnost experimentovat, zkoušet 
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nové kombinace a zkoumat, jak fungují 
barvy i materiály. Toto zkoumání vytváří 
nová spojení v  mozku, děti se každým 
pokusem učí (víc, než když opakují 
„správný postup“), a  to zábavnou for-
mou. Zkuste dát dětem možnost, aby 
si osahaly kůru stromu či prozkoumaly 
tvar a barvu jeho listů, a uvidíte, jakým 
způsobem pak strom nakreslí.

2. Rozvoj mozku

Děti jsou přirozeně zvídavé. Zkoumají, 
pozorují a  napodobují a  snaží se zjistit, 
jak věci fungují. Umění je činnost, při 
které se mohou v  závislosti na aktivitě 
uplatnit všechny smysly  – zrak, zvuk, 
hmat, čich a chuť. Dětské mozkové syna-
pse se rozbíhají, když děti experimentují 
a tvoří tím, že míchají barvy a materiály 
nebo kreslí podle fantazie či toho, co 
vidí před sebou. V  přírodě k  tomu sly-
ší uklidňující zpěv ptáků, šumění listů 
nebo vody. Klid vytváří pocit bezpečí 
a ten je pro učení klíčový – bezpečí a ra-
dost prokazatelně podporují budování 
nových mozkových spojení.

3. Vyjadřování pocitů

Děti vstřebávají neuvěřitelné množství 
nových informací a  potřebují bezpeč-
ným způsobem zpracovat to, co se na-
učily. Umění jim umožňuje zkoumat 
pocity a  vyrovnávat se s  každodenními 
i  významnými událostmi. Dítě se naučí 
vyjadřovat své vlastní pocity tím, že své 
myšlenky přenese – ať už na papír, nebo 
je třeba zahraje pomocí figurek. Je to 
způsob, který jim může být příjemnější 
než slova. Zkuste jej proto neopravovat 
a  nehodnotit. Pokud vás zajímá, proč 
maluje někdy nesrozumitelné či stra-
šidelné scény, ptejte se se zvědavostí 
a podporou, že je v pořádku, cokoli ma-
luje. Tím jej totiž učíte, že je v pořádku, 
jak se cítí, je přijímáno takové, jaké je.

4. Rozvoj motorických dovedností

Tvoření pomáhá rozvíjet jemnou moto-
riku prstů a koordinaci ruky a oka dítěte. 
Držení štětce, navlékání korálků, lepe-
ní, modelování pak pomáhá například 
při učení zavazování tkaniček, zapínání 
knoflíků a mnoha dalších každodenních 
činnostech.

5. Sociální dovednosti

Umění poskytuje dětem prostor pro 
sebevyjádření. Když děti tvoří, posilují 
svou sebedůvěru díky tomu, že mohou 
vytvořit něco jedinečného, vyjadřují své 
pocity a  představy o  světě. Při společ-
né práci se děti učí sdílet, komunikovat 
s  ostatními. Umění pomáhá vytvářet 
společný prostor i pro děti, které se na-
vzájem neznají a mohou přitom vytvořit 
společné dílo.

tereza Valkounová, Asociace lesních MŠ
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tel.: 246 040 444, fax: 246 040 401 
IČ: 63077639

� Předplatné a distribuce: 
tel.: 246 040 400 
e-mail: obchod@wolterskluwer.cz

� Inzerce: 
Mgr. Miroslav Hřebecký 
tel.: 777 230 849 
e-mail: mhrebecky@gmail.com 

� tisk: 
SERIFA, s. r. o. 
Jinonická 80, Praha 5

 Za správnost údajů uvedených
 v článcích odpovídají jejich autoři.

 Přetisk a jakékoli šíření dovoleno
 pouze se souhlasem vydavatele. 
 Vydávání povoleno Ministerstvem
 kultury ČR pod číslem

MK ČR E 23264.
ISSN 2571-0591

Nabízíme dvě varianty ročního 
předplatného: 
Speciál pro mateřské školy spolu  
s odborným měsíčníkem Řízení školy –  
zvýhodněná cena celkem za oba časopisy  
2 750 Kč (DPH je účtováno  
dle aktuálně platné sazby).
Samostatný Speciál pro mateřské školy –  
cena 1 120 Kč (DPH je účtováno  
dle aktuálně platné sazby).

Předáno do tisku dne 24. 5. 2022

 © Wolters Kluwer ČR, 2022

SPECIÁL PRO  
MATEŘSKÉ ŠKOLY

vychází 6× ročně
ročník IV
(vychází od roku 2007 jako pravidelná 
příloha časopisu Řízení školy)
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