Mateřská školka šance pro Vaše dítě

Co se vlastně vš echno v
mateř ské š kolce dě je?

Ně kteř í rodič e si ř íkají:

Ze zač átku je pro Vaše dítě vše nové
nezvyklé a cizí. Velmi brzy však naváž e kontakt s uč itelkou a s ostatními
dě tmi a zač ne poznávat nový svě t.

„Š kola je samozř ejmě dů lež itá ale proč
by naš e dítě mě lo navš tě vovat mateř skou š kolku? Radě ji své dítě až do
okamž iku povinné š kolní docházky
budeme vychovávat doma.“

To také souhlasí:
Rodina je a zů stává pro vý chovu dítěte
naprosto nezbytná a sice i tehdy, navště vuje-li dítě mateřskou školku. Mateřská
š kolka však výchovu v rodině podporuje
a doplňuje. V mateř ské š kolce se dítě
nauč í mnohému, co by se doma tak
dobř e nenauč ilo. Ve š kole se následně
bude lépe uč it a v dů sledku toho se i
lépe a rychleji zorientuje v ž ivotě v Ně
-mecku. Samozř ejmě bude mít lepš í
budoucnost i ve své mateř ské zemi a v
jiný ch zemích.

S uč itelkou a s ostatními dě tmi se
Vaš e dítě nauč í hovoř it ně mecky.

V mateř ské š kolce bude Vaš e dítě
dostávat celou ř adu nový ch podně tů
. Vý voj dě tí - at’ již jejich vý razový ch
schopností, myš lenkový ch pochodů ,
š ikovnosti nebo fantazie - se v mateř ské š kolce neustále a usilovně podporuje. Zároveň se dě ti uč í soustř edit
se na daný úkol a následně jej vyř eš it.
Tak se Vaš e dítě hrou př ipravuje na
š kolní docházku.
Ve skupinách s dě tmi rů zného vě ku
se Vaš e dítě postupně nauč í samostatné pomoci a ř eš ení i svízelný ch úkolů

Ve skupině je mnoho dalš ích dě tí a
tak si Vaš e dítě osvojí pravidla, která
jsou dů lež itá pro vš echny ostatní, tzn.
např íklad zař adit se do dě tského kolektivu, dě lit se s ostatními dě tmi o
hrač ky a pomů cky nebo společ ně plánovat.

Ale k mateř ské š kolce nepatř í jen
dě ti, nýbrž i jejich rodič e. V mateřské
š kolce tak s uč itelkami mohou projednat svá př ání, své př edstavy a otázky
vý chovy a mohou se kdykoli informovat o tom, jak se jejich dítě vyvíjí. A
mohou se tak seznámit s rodič i ostat-

Vaš e dítě v mateřské školce najde
kamarády - i z mnoha jiný ch zemí a nauč í se tak vycházet s rů zný mi dětmi
z celého svě ta. A najde kamarády, se
který mi pů jde pozdě ji do š koly.

ních dě tí. Spolupráce rodič ů znamená i
to, ž e si rodič e za své zástupce zvolí
matky nebo otce, který m dů vě ř ují, a
kteří se obzvláš tě intenzivně starají o
zájmy mateřské školky. Který koli z
rodičů se však samozřejmě mů že i sám
ucházet o to, aby bylo zvolen zástupcem rodič ů .

Uč itelky v mateřské školce uznávají
a respektují rů zné kultury a rů zná
nábož enství rodin. I dě ti se nauč í respektovat jiné kultury a jiná nábož enství.

Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Dejte svý m dě tem
tuto š anci mateř ská š kolka je
prvním krokem na cestě
k dobrému vzdě lání.

Mož ná ž e je mateř ská
š kolka pro Vás
př íliš drahá?
Mateř ská š kolka zde
je ale pro vš echny dě ti!

Témě ř vš echny dě ti navš tě vují mateř skou š kolku. Zů stane-li Vaše dítě doma,
bude to mít pozdě ji ve škole slož itě jší a

Chceme, aby vš echny dě ti mě ly stejnou
š anci získat dobré vzdě lání. Š kolné v
mateř ské š kolce je pomě rně nízké. Do

bude hů ře nacházet kamarády. Ostatní
dě ti budou mít náskok, protož e budou
mít již kamarády z mateř ské školky a
budou umě t mnoho vě cí, které se tam
nauč ily. Vase dítě se ve š kole bude ze
zač átku cítit znevý hodně né a osamě lé.
I uč itelky a uč itelé ve š kolách potvrzují, ž e dě ti, které navš tě vovaly mateř skou š kolku, to pozdě ji ve š kole mají
jednoduš š í, jsou chápavě jš í a lépe se
integrují.

mateř ské š kolky vš ak mohou posílat
své dě ti i rodič e, kteř í na tom finanč ně
nejsou dobř e, protož e mají nárok na
podporu. Vaš e mateř ská š kolka Vám
poradí a vš e Vám vysvě tlí. Mů ž ete se
vš ak obrátit i rovnou na místně
př ísluš ny úř ad pro péč i o děti a mládež
.
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Informace o návš tě vě
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