Lokální koncepce
předškolního vzdělávání
Tábor
Výstupy z projektu "Bez obav spolu”

Úvod
Předškolní vzdělávání je zásadní pro dobrý start dětí na prvním stupni základních škol
a je tedy hlavním odrazovým můstkem pro jejich budoucnost. Absence předškolního
vzdělávání může vést nejen k vysoké nezaměstnanosti a zadluženosti mnoha rodin, ale také
k sociálnímu vyloučení ve chvíli, kdy se v raném dětství nepodaří navázat dobré sociální
vazby. Z hlediska společnosti se zvyšuje riziko kriminality, vyplývající z výše jmenovaných
důsledků. Každé dítě je individualitou, která vstupuje do mateřské školy s různými návyky,
schopnostmi a znalostmi, přichází z různého rodinného prostředí. Děti ze sociálně slabého
prostředí si nesou ještě hendikep vyplývající z omezené slovní zásoby často vycházející
z faktu, že jejich mateřským jazykem není čeština (u romských dětí se jedná o tzv. romský
etnolekt), anebo z nízkého vzdělání rodičů, kteří sami neprošli základní školní docházkou.
Naším cílem bylo již v letech 2013 – 2015 pojmenovat problémy a nastínit řešení, která jsou
pro předškolní vzdělávání klíčová. Třída je jako zahrada, která kvete, pokud je o každou
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květinku postaráno dle jejích potřeb. S tím však úzce souvisí cílená a dlouhodobá podpora
pedagogů, kteří se stávají zahradníky pečujícími o své květiny.
Díky projektu Bez obav spolu jsme mohli pokračovat ve spolupráci mateřských škol
a dalších odborníků z řad pedagogické, psychologické či sociální oblasti včetně zapojení
samotných rodičů. Řešení otázky týkající se dětí, které propadávají sítem předškolního
vzdělávání, je právě v mezioborové spolupráci a v odvaze měnit stávající zvyklosti směrem
ke spokojenosti a spolupráci dětí, rodičů i samotných pedagogů. Projekt Bez obav spolu byl
realizován od července roku 2016 do června roku 2019. Hlavním problémem, který projekt
BOS řešil, byla nižší školní úspěšnost dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí,
způsobená jak nedostatečnou předškolní přípravou, nízkou motivací ke vzdělávání
spojenou se zažitými stereotypy v rodinách dětí ze sociálně vyloučených lokalit, ale
i nedostatečným využíváním nástrojů inkluzivního vzdělávání na školách. Projekt BOS
představoval soubor klíčových aktivit, které podpořily děti, žáky a rodiče ze sociálně
vyloučených lokalit na cestě za vzděláním.
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Výchozí stav Město Tábor
Popis města Tábor
Město Tábor je druhé největší město Jihočeského kraje s 35 tisíci obyvatel. Leží
v nadmořské výšce 437 m. n. m. a protéká jím řeka Lužnice. První písemná zpráva je z roku
1268 z doby Přemysla Otakara II. Své jméno Hradiště Hory Tábor dostala obec podle
biblické hory v Izraeli při svém založení v roce 1420. Město má patnáct místních částí –
Čekanice, Čelkovice, Hlinice, Horky, Klokoty, Měšice, Náchod, Smyslov, Stoklasná Lhota,
Tábor, Větrovy, Všechov, Zahrádka, Záluží a Zárybničná Lhota. Historické centrum je
památkovou rezervací a je významným centrem turistického ruchu především z hlediska
husitského hnutí. Po dlouhou dobu to bylo vojenské město, což výrazně ovlivnilo strukturu
obyvatel. Starostou města je od roku 2018 Ing. Štěpán Pavlík z politického hnutí Tábor
2020. Spolu s městy Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí vytváří městskou aglomeraci se
skoro 47 tisíci obyvateli. Celý region Táborska čítá cca 103.000 obyvatel. Správní obvod
obce s rozšířenou působností čítá k 31.12.2013 celkem 80.612 obyvatel a 79 obcí, z nichž
sedm má statut města a tři obce mají statut městyse.
Na území správního obvodu působí celkem 35 mateřských škol, přičemž v samotném
městě Táboře se jich nachází dvanáct, tři v Sezimově Ústí a jedna v Plané nad Lužnicí. Další
MŠ se nacházejí v těchto obcích: Bechyně, Borotín, Dražice, Chotoviny, Choustník,
Chýnov, Jistebnice, Košice, Malšice, Mladá Vožice, Nadějkov, Nová Ves u Chýnova,
Opařany, Radimovice u Želče, Ratibořské Hory, Slapy, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně,
Želeč.
Ve městě Tábor existuje dvanáct mateřských škol, které zřizuje Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy. Sedm mateřských škol spadá pod pět škol základních. MŠ Kollárova 2497
pod sebou sdružuje tři mateřské školy a MŠ Sokolovská 2417 dvě mateřské školy. Dále je tu
soukromá MŠ církevní Rybička, MŠ při Základní škole speciální, MŠ speciální zřizovaná
obecně prospěšnou společností Kaňka. V Táboře funguje předškolní klub Cheiron T
zaměřený na děti sociálně znevýhodněné a jeho cílem je připravit děti i rodiče na přestup do
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klasické mateřské školy. Dále je zde dětský Klub Janíček, který pracuje s prvky waldorfské
pedagogiky, Montessori školka Pampeliška, Montessori mateřská škola Mufík Dětem
fungující také jako jesle a dětská skupina v rámci Rodinného centra Radost. Z hlediska
koncepčních věcí ve školství platí u všech mateřských škol zřizovaných městem Tábor
jednotná výše školného v MŠ a to 300 Kč/měsíc. Dále existuje jednotný termín pro zápisy
do všech MŠ, který trvá 1 týden (zpravidla v květnu). Kritéria zápisů do MŠ vycházejí
z antidiskriminačních opatření ombudsmana. Každou první středu v měsíci probíhají
pravidelné porady ředitelů MŠ a ZŠ s vedoucím odboru školství Ing. Radomírem Koubou.

Popis lokalit
Sociální znevýhodnění představuje jeden z faktorů, které má také vliv na zapojení dětí
do předškolního vzdělávání a jejich budoucí školní úspěšnost. V Táboře žije ve větší
koncentraci děti ze sociálně znevýhodněných rodin na Sídlišti nad Lužnicí vzdálené od
centra Tábora cca 6 km a dále především v městské části Čelkovice, kde se nachází sociálně
vyloučená lokalita zvaná „Fišlovka“ (viz Gabalova analýza sociálně vyloučených lokalit
v České republice z roku 2006). Jedná se o čtyřpatrový činžovní dům čp. 1586 v Lužnické
ulici v Táboře, který je určen pro neplatiče nájemného, a v němž je celkem 51 bytů, převážně
se sníženou kvalitou. Lokalita je v blízkosti centra, zhruba 10 - 15 min. pěší chůze.
Základní občanská vybavenost je v dosahu. Vlastníkem nemovitosti je obec. Ze strany
ostatních obyvatel města Tábora je daná lokalita vnímána spíše negativně. V Táboře a okolí
žije dle kvali kovaného odhadu cca 500 Romů, z nichž minimálně čtvrtina bydlí právě
v této lokalitě. Podmínky zde jsou poměrně chudé. Většina rodin obývá dohromady pouze
jednu místnost, sociální zařízení jsou společná na chodbách. Je zde vysoká nezaměstnanost,
zadluženost, vysoká závislost rodin na dávkách, vysoký výskyt drog, kriminalita, záškoláctví, výchovné a vzdělávací problémy dětí a mladých lidí atd.
Mnoho rodin zde pochází z východního Slovenska či Maďarska. Dochází k přetrhání
kořenů, ke ztrátě tradičních hodnot a dezorientaci v možnostech, které nabízí majoritní
společnost. To souvisí také se ztrátou romského jazyka, s nímž byla spojována identita
tohoto etnika. Mladé rodiny přicházejí do Čech převážně za prací, která je však mnohdy
těžko dostupná. Rodiče se tak dostávají na Úřad práce. Jejich děti, které často nechodí do
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mateřské školy, mají při nástupu do první třídy problémy a to především s českým jazykem.
V některých případech jsou přeřazovány do speciálních škol. To je pak v mnohém determinuje do budoucna. Mladým lidem chybí podnětné rodinné zázemí, které by rozvíjelo jejich
osobnost a pomohlo jim najít své místo ve společnosti. Často řeší své problémy pomocí
alkoholu, drog a jiných závislostí. Rodiče jsou většinou nezaměstnaní, pobírají sociální
dávky, objevuje se u nich závislost na hracích automatech, nemají dokončené základní
vzdělání, v mnohých případech si také odpykávají trest ve vězení za krádeže a přepadení.
Nedostatečné vzdělání je pak jedním z hlavních důvodů jejich neuplatnění se na trhu práce.
Romská komunita zatím stále nepřijímá hodnotu vzdělání jako prioritu. Nedostatečné
vzdělání souvisí s vysokou nezaměstnaností a celkovou zadlužeností rodin. Rodinám hrozí
exekuce a vystěhování, s čímž si samy neví rady a často na danou situaci rezignují.
V neposlední řadě pak je pro ně obtížné skloubit svou romskou identitu s majoritní
společností, jelikož jejich tradiční kultura a zvyky se již vytrácejí, zatímco jejich nová
identita v rámci majority není ještě pevně ukotvena.

Síťování aneb platforma předškolního vzdělávání
V rámci projektu Bez obav spolu se dvakrát do roka setkávala skupina složená ze zástupců
pedagogické, sociální a psychologické oblasti se zaměřením na předškolní vzdělávání
a rozpracovávala témata vycházející z aktuálních potřeb mateřských škol nebo rodin ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Skupina se opírala o navržené body koncepce, která
vznikla v roce 2015. V první fázi plánování bylo určeno pět významných faktorů, které
systém předškolního vzdělávání zásadně ovlivňují.
1.Systémová komunikace - Požadavek na ukotvení systémové komunikace v oblasti
předškolního vzdělávání je výstupem opakovaných setkání odborníků z oblasti školství,
sociálních věcí a nestátního sektoru. Komunikace se týká jak informovanosti rodičů, tak
vzájemné oborové a mezioborové komunikace (odbory městského úřadu, školky, PPP,
nestátní organizace a další).
2.Sběr dat - Dispozice relevantními daty o počtu dětí ocitajících se mimo předškolní
přípravu je nezbytným předpokladem pro de nování a realizaci podpůrných opatření. Stejně
tak nejsou spolehlivě známy ani důvody absence některých dětí v předškolním vzdělávání.
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3.Spolupráce s rodiči a dětmi - Rodiče jsou v řešení předškolní přípravy dětí klíčovými
osobami, na jejichž kompetenci a vůli závisí docházka dítěte do školky, potažmo i do školy.
V rámci koncepční spolupráce jsou rodiče partnery odborných organizací a jsou aktivizováni k posílení vlastní schopnosti podporovat předškolní přípravu dětí.
4.Dodatečné vzdělávací příležitosti - Cílová skupina dětí ohrožených absencí předškolního vzdělávání zahrnuje též děti, které z různých důvodů mateřské školy zatím navštěvovat nebudou. S ohledem na význam předškolní přípravy je pro tyto děti nezbytné zajistit
dodatečné vzdělávací příležitosti.
5.Fundraising - Opatření v oblasti předškolního vzdělávání je možné podpořit z evropských fondů, součástí koncepčních činností proto budou samostatné aktivity zaměřené na
sledování a využívání relevantních dotačních výzev.
Všechna tato navrhovaná opatření sloužila jako inspirace při snaze zapojit do předškolního
vzdělávání v Táboře maximální počet dětí ze sociálně slabých rodin, včetně větší participace
rodičů s pedagogy mateřských škol a zároveň vytvořit příznivé prostředí pro setkání rodin
z majoritní i minoritní společnosti. Nezbytnou součástí byla i cílená podpora pedagogů
v jejich poslání týkající se výchovy a vzdělávání předškoláků. Díky mnohaleté zkušenosti se
ukazuje, že raný vstup dětí do mateřských škol je pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí zásadní pro celý jejich vzdělávací i osobnostní vývoj. Během setkávání se řešila
i otázka povinného roku předškolní docházky, do něhož mnoho dětí nastoupilo, ale
v průběhu roku začalo absentovat. Chybí nástroje, které by motivovali rodiče k větší
spolupráci s mateřskou školou a participaci na vzdělávání svých dětí.

Seznam mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Tábor
Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 (ředitelství MŠ), tel.: 381 253 938,
http://www.ms-kollarova.eu
Mateřská škola je právním subjektem, jehož součástí jsou dvě odloučená pracoviště MŠ Vančurova 2205 a MŠ A. Kančeva 2628. Mateřská škola je umístěna ve středu města,
v blízkosti nádrže Jordán. Kapacita MŠ je 110 dětí. Součástí školy je školní jídelna
i rozsáhlá školní zahrada s řadou zahradního vybavení, pískovišti, dřevěnými průlezkami.
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Nezanedbatelnou výhodou je umístění této školky v dosahu autobusového i vlakového
nádraží. Ředitelkou mateřské školy je Mgr. Vlasta Vychodilová.
Mateřská škola Vančurova 2205 (odl. prac. Mateřské školy Tábor, Kollárova 2497), tel.:
381 253 938, http://www.ms-kollarova.eu
Mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497.
Kapacita MŠ je 69 dětí. Škola má velmi dobře situovanou polohu. Přestože je ve středu
města, je zároveň v přírodě v těsné blízkosti nádrže Jordán a Botanické zahrady, do níž je
přístup přímo ze zahrady školy. Poloha MŠ umožňuje dětem každodenně poznávat
a pozorovat přírodu, pěstovat u dětí vztah k přírodě a k její ochraně, rozvíjet pohybové
aktivity dětí. Ředitelkou mateřské školy je Mgr. Vlasta Vychodilová.
Mateřská škola A. Kančeva 2628 (odl. prac. Mateřské školy Tábor, Kollárova 2497),
tel.: 381 253 938, http://www.ms-kollarova.eu
Mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497.
Kapacita MŠ je 100 dětí. Školské zařízení se nachází v lokalitě Ústeckého sídliště
(Na Kopečku). Ke škole náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ. Děti
jsou ve třídách rozděleny podle věku, jedna třída slouží jako tělocvična. Velká prostorná
zahrada s vzrostlými stromy poskytuje dostatek slunce i stínu, s pískovišti, se zahradním
domečkem a průlezkami. Ředitelkou mateřské školy je Mgr. Vlasta Vychodilová.
Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 (ředitelství MŠ), tel.: 381 232 676,
https://mssokolovska-tabor.cz/
Mateřská škola je umístěna v klidné části města v lokalitě Pražského sídliště, v těsné
blízkosti základních škol a v dosahu MHD.Kapacita MŠ je 160 dětí. Jedná se o rozsáhlý
areál několika budov - pavilonů, který je obklopen udržovanou zelení školní zahrady
a propojen spojovacími chodbami. Ke škole náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro
děti z MŠ i odl. pracoviště. Všechny třídy jsou věkově smíšené – ve třídách jsou společně
děti ve věku od 3 do 6 let. Toto zařízení má připravené zázemí i vlastní zkušenosti při práci
s dětmi se zdravotním postižením. Mateřská škola je od roku 1997 členem celorepublikové
sítě škol podporujících zdraví. Ředitelkou mateřské školy je PaedDr. Lenka Spálenková.
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Mateřská škola, Kpt. Nálepky 2393 (odl. prac. Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417),
tel.: 381 232 676 / https://mssokolovska-tabor.cz/
Mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417.
Kapacita MŠ je 110 dětí. Jedná se o mateřskou školu na Pražském sídlišti v blízkosti
zastávky MHD, což usnadňuje docházku dětí z ostatních částí města. V areálu školní
zahrady a společné budovy se v současné době nachází též Rodičovské centrum Radost.
Ředitelkou mateřské školy je PaedDr. Lenka Spálenková.
Mateřská škola Dlouhá 340 ( odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45),
tel.: 381 253 883, http://www.zsmikulasezhusi.cz/
MŠ v Dlouhé ulici je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše
z Husi 45. Kapacita MŠ je 56 dětí. Budova MŠ se nachází v historické části Tábora. Jedná
se o budovu s velmi příjemným výhledem do Holečkových sadů. Pro častý pobyt dětí na
čerstvém vzduchu je kromě vycházek do okolních sadů využívána prostorná terasa
s pískovištěm a dětským zahradním nábytkem. Ředitelem je Mgr. Ladislav Křemen,
vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr. Alena Němcová.
Mateřská škola Nábřeží 206 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45),
tel.: 381 253 883, http://www.zsmikulasezhusi.cz/
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi
45. Kapacita MŠ je 28 dětí. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která je položena
v příměstské části města v blízkosti řeky Lužnice. Součástí této školky je prostorná zahrada
vybavená zahradním domečkem, pískovištěm, sprchou, řadou prolézaček, houpaček
a laviček. Ředitelem je Mgr. Ladislav Křemen, vedoucí učitelkou mateřské školy Romana
Krejčová.
Mateřská škola Komenského 2254 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570),
tel.: 381 200 402, http://www.zshusovata.cz/
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570. Škola je
umístěna v pěkném prostředí v klidné části města v lokalitě Maredův vrch. V těsné blízkosti
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jsou budovy ZŠ. Děti mohou kromě vlastní zahrady s herními prvky využívat i pozemek,
sportovní areál, tělocvičny, PC učebny a další prostory sousední ZŠ. Ředitelem je Mgr. Petr
Zamrzla, vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr. Magdalena Růžková.
Mateřská škola Světlogorská 2770 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732),
tel.: 381 262 270, http://www.zshelsinska.cz/
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732. Jedná se
o moderně vybavenou sídlištní pavilonovou mateřskou školu, která byla uvedena do
provozu jako jedna z posledních zařízení tohoto druhu v roce 1987. Ke škole náleží školní
kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ. Součástí areálu školy je též rozlehlá školní
zahrada vybavená hracími prvky, sportovním hřištěm a dětskými brouzdališti. Ředitelkou
je PaedDr. Alena Heršálková, vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr. Dana Havlíková.
Mateřská škola Zahradní 156 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116),
tel.: 381 281 633
Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola Tábor-Čekanice, Průběžná
116. Kapacita MŠ je 25 dětí. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která je umístěna
v příměstské části Tábora v Čekanicích v menším objektu v těsné blízkosti tamní ZŠ.
Ředitelkou je Mgr. Hana Dolejší, vedoucí učitelkou mateřské školy Hana Nousková.
Mateřská škola Blanická 2705 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116),
tel.: 381 281 301, http://www.msblanicka.cz/
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116.
Kapacita MŠ je 105 dětí. Škola se nachází v okrajové části města Tábora, v lokalitě
Blanického předměstí v čistém a klidném prostředí v blízkosti rybníku Soví. Ke škole
náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ a blízkou ZŠ. Budovu školy
obklopuje prostorná školní zahrada, která je opatřena moderními herními prvky. Ředitelkou je Mgr. Hana Dolejší, vedoucí učitelkou Miloslava Volková.
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Mateřská škola Míkova 416 (odl. prac. ZŠ a MŠ Tábor - Měšice, Míkova 64),
tel.: 381 253 499, http://www.zsmesice.cz
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŚ Tábor-Měšice, Míkova 64.
Kapacita MŠ je 56 dětí. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu. Ke škole náleží školní
kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ a přilehlé ZŠ a školní zahrada, vybavená
pískovištěm, prolézačkami a řadou moderních herních prvků. Ředitelkou je Mgr. Hana
Saláková, vedoucí učitelkou Mgr. Ivana Bakešová.

Seznam dalších organizací participujících na předškolním vzdělávání
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy / www.tabor.cz
Město Tábor má samostatný odbor školství, mládeže a tělovýchovy, který vede
Ing. Radomír Kouba. Odbor zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení
městem zřizovaných, organizuje aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, tělovýchovy
a sportu. Pod tento odbor spadá dvanáct mateřských a šest základních škol. Rezort školství
patří do kompetence místostarostky města Ing. Olgy Bastlové z České strany sociálně
demokratické. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje každoročně dotace, o které
je možné zažádat z fondu mládeže. Poradním orgánem tohoto odboru je Komise pro
výchovu a vzdělání, složená ze členů, kteří byli nominováni svou politickou stranou.
Odbor sociálních věcí /www.tabor.cz
Oblast sociálních věcí padá taktéž do kompetence místostarostky Ing. Olgy Bastlové,
vedoucí odboru je Mgr. Lucie Manková. Odbor zabezpečuje agendu spojenou s problematikou sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí i výkon dalších činností v samostatné
a přenesené působnosti na úseku sociální péče a zdravotnictví. Oddělení sociálně právní
ochrany dětí a rodiny vede Bc. Petr Kundrát. Oddělení sociální prevence Bc. Jiří Lutovský.
Problematikou předškolního vzdělávání u rodin sociálně znevýhodněných se odbor zabývá
také v rámci svých terénních pracovnic v rodinách. Dvakrát týdně (pondělí a středa od 15
do 17 hodin) je pro děti ze sociálně vyloučené lokality zvané Fišlovka otevřena klubovna
v Čelkovicích. Poradním orgánem je Komise pro komunitní plánování, která dohlíží na
plnění Komunitního plánu města Tábora a rozděluje nance neziskovým organizacím.
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Odbor investic a strukturálních fondů / www.tabor.cz
Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města, dále se zabývá přípravou projektů,
podáváním žádostí a získáváním nančních prostředků od poskytovatelů dotací. Odbor
vede Ing. Karel Hotový.
Dětský klub Janíček / www.janicekops.cz
Janíček je sdružení rodičů z Tábora a okolí, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím. Janíček, o.p.s. provozuje v Táboře pro
děti od 3 let věku dětský klub s prvky waldorfské pedagogiky, který vede Bc. Adéla
Slachová a Valérie Procházková. Jedná se o službu, která je plně hrazena rodiči dítěte.
Cheiron T, o.p.s. / www.cheiront.cz
Cheiron T je lokální nezisková organizace, která pracuje s ohroženými dětmi a mládeží,
rodinou v nouzi, romskou komunitou i táborskou veřejností a to jak ve svém kamenném
zařízení, tak i přímo v terénu. Pomocí registrovaných sociálních služeb a dalších návazných
projektů zvyšuje šanci na úspěch dětí, které vyrůstají ve složitých podmínkách, mají
nesnáze, které nejsou schopné řešit vlastními silami, nebo prožívají krizové situace. Snaží se
o to, aby děti mohly vyrůstat ve svých biologických rodinách a ty byly schopné jim pro
zdárný vývoj vytvářet podmínky. Mladé lidi provází změnami spojenými s partnerskými
vztahy, zakládáním rodin, vlastním bydlením, studiem nebo pracovními povinnostmi
a vytváří pro ně bezpečný prostor, kde mohou smysluplně trávit volný čas. Obyvatelům
Tábora a okolí přináší možnost diskutovat nad aktuálními společenskými tématy
s odborníky a pořádá pravidelné kulturně vzdělávací akce jak pro děti a mládež tak pro
dospělé. Ředitelem společnosti je Mgr. Roman Varga.
Kaňka, o.p.s. / www.kanka.info
Obecně prospěšná společnost Kaňka provozuje speciální integrační školku pro děti
zdravé, děti s handicapem i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zároveň nabízí
volnočasovou aktivitu „Školička poprvé bez rodičů“. Ředitelkou společnosti je Mgr. Irena
Lintnerová.
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Montessori mateřská škola Mufík Dětem / http://www.madcmu k.cz
MADC Mufík provozuje v Táboře jesličky a hlídání pro děti od 0 do 3 let věku,
miniškoličku pro děti od 3 do 7 let s prvky Montessori pedagogiky. Jedná se o služby, které
jsou plně hrazeny rodiči dítěte, v případě jesliček je možná za stanovených podmínek
čerpat dotaci od Města Tábora. Centrum vede Mgr. Karolína Šímová.
Montessori školka Pampeliška / http://www.montessoritabor.cz/
Česko - anglická školka pracuje podle principů pedagogiky Marie Montessori a nabízí
své služby dětem ve věku 2 – 6 let. Jedná se o službu, která je plně hrazena rodiči dítěte.
Pedagogicko - psychologická poradna / https://www.pppcb.cz/tabor-sobeslav
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) poskytuje služby pedagogicko - psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko - psychologickou pomoc
při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku,
jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem
psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. U dětí předškolního věku PPP
zjišťuje připravenost dětí pro povinnou školní docházku, případně doporučuje její odklad.
Vyšetření dětí jsou realizována se souhlasem zákonných zástupců a na jejich žádost.
Vedoucí poradny je Mgr. Martina Králová. Speciálním pedagogem se zaměřením na
předškolní vzdělávání je Mgr. Radka Brabcová.
PorCeTa, o.p.s. / www.porceta.cz
Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum PorCeTa, o.p.s. zajišťuje
poradenskou, preventivní, intervenční, terapeutickou a vzdělávací činnost pro dospělé
osoby, rodiče a děti, žáky, učitele a školy a vykonává sociálně-právní ochranu dětí na základě
pověření KÚ JčK. Ředitelkou společnosti je PhDr. Mirka Horecká.
Rodinné centrum Radost o.p.s. / www.rcradost.cz
Rodinné centrum Radost o.p.s. nabízí individuální párové či manželské poradenství
(psychologické, logopedické, laktační, výživové). Nabídkou péče o děti od 1 do 4 let věku
napomáhá slaďovat profesní, rodinný a osobní život žen a mužů. Ředitelkou společnosti je
Mgr. Monika Macáková.
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Sanace rodiny / http://www.sanacerodin.cz/
Sanace rodiny poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s cílem podpořit
rodiny v jejich rodičovských kompetencích a samostatnosti. Ředitelkou táborské pobočky
je Bc. Eva Zenklová.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám
http://www.zvas.cz/
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7 – zkráceně ZVaS je příspěvkovou organizací Jihočeského
kraje a školské zařízení zařazené v rejstříku škol. Naše vzdělávací zařízení se nově od roku
2006 (od roku 1996 jako jednotlivá Střediska služeb školám) zabývá dalším vzděláváním
pedagogických pracovníků všech typů škol v Jihočeském kraji (včetně projektů), zpracováním a vedením mzdového účetnictví pro školy a školská zařízení. Poskytujeme také služby
pověřence pro ochranu osobních údajů včetně některých dalších činností souvisejících
s ochranou osobních údajů. Najdete nás nejen v Český Budějovicích, ale i v Táboře,
Strakonicích a v Jindřichově Hradci. Ředitelem ZVSu je Mgr. Miroslav Pikhart.
Další instituce
Další skupinou, která se setkává s dětmi předškolního věku, jsou například pediatři,
logopedové a dětští psychiatři. Dále je navázána spolupráce se Speciálním pedagogickým
centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou či Speciálním pedagogickým centrem
pro děti s mentálním postižením ve Strakonicích.
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Soubor doporučení
V rámci spolupráce s partnery v celém projektu „BOS – Bez obav spolu“ a Platformy
předškolního vzdělávání vznikl následující soubor doporučení:
1) Posílit spolupráci s rodiči, zvýšit motivaci a zájem rodičů k zapojení do jednotlivých
aktivit týkajících se vzdělávání dětí. Více otevřít školu široké veřejnosti. Vytvořit prostor
pro neformální setkávání.
2) Posílit spolupráci škol a rodičů s dalšími organizacemi působícími na poli vzdělávání,
sociální práce a zdravotnictví (např. s poradenskými centry, s neziskovými organizacemi,
které pracují s ohroženými dětmi, pediatry nebo s Orgánem sociálně právní ochrany dětí).
Vyjasnění si rolí, co kdo může a nemůže v mezích zákonů, které limitují jejich základní
činnosti. Podpořit setkávání zástupců různých organizací, působících na poli státní správy,
vzdělávání, sociální práce a zdravotnictví a diskuse nad společnými tématy.
3) Pracovat s dětmi i mládeží jako s individualitami, které mají svůj osobní příběh, odlišné
rodinné zázemí a různé možnosti k plnění školních povinnosti (např. dítě nenosí domácí
úkoly – má si je kde a s kým napsat?).
4)

Motivovat děti a mládež k dalšímu vzdělávání prostřednictvím praktických ukázek,

osobních vzorů a podporovat je v jejich silných stránkách s cílem ukázat jim možnosti, kam
v životě mohou směřovat.
5) Komunikovat s veřejností – více vysvětlovat proč je inkluze a vzdělávání dětí ze sociálně
vyloučených lokalit důležité do budoucnosti (prevence školní neúspěšnosti, lepší zapojení
do společnosti, snadnější nalezení zaměstnání díky kvali kaci). Nebát se konstruktivní
kritiky problémů inkluze podložené reálnými argumenty.
6) Zpřesnit legislativní normy, zpracovat metodiky a postupy práce jednotlivých událostí,
které se v systému vzdělávání objevují (např. přezkoušení dětí v případech individuálního
vzdělávacího plánu, postih rodičů, kteří nezajistí povinnou docházku dětí do MŠ, ZŠ).
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