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V Třebíčském centru vznik-
ly dětské skupiny. Ty nahradi-
ly dřívější miniškoličky. Jejich 
přínos vysvětlila předsedky-
ně Třebíčského centra Anna 
Machátová.

 Antonín Zvěřina

Proč dětská skupina v Třebíč-
ském centru vůbec vznikla?

Třebíčské centrum poskytuje kom-
plexní služby pro rodinu, a jeho akti-
vity směřují nejen na rodiče a děti, 
ale i celé rodiny. Služby péče o děti 
od dvou let jsme vždy poskytovali v 
rámci takzvaných miniškoliček, kte-
ré měly různou otevírací dobu, různé 
zaměření a přístup. 

O většinu z nich byl mimořádný 
zájem, poptávka přesahovala nabíd-
ku, museli jsme rodiče odmítat, nebo 
se domlouvat na pořadí přijetí. Navíc 
hrálo velkou roli fi nanční hledisko. 

Náš rodinný přístup s důrazem na 
individuální práci s dítětem a dosta-
tečné personální obsazení znamená 
velké náklady, které leží z větší části 
na našich bedrech - chceme, aby tyto 
aktivity byly pro rodiny dostupné, 
a proto se snažíme hledat cesty pro 
jejich  fi nancování. 

Navíc, za děti v dětské skupině si 
rodiče mohou uplatnit takzvané škol-
kovné, je to tedy významná daňová 
úleva, což v případě miniškoliček již 
nebylo možné. 

Co to tedy dětská skupina je?
Dětská skupina je legislativním 

nástrojem ministerstva práce a soci-
álních věcí, jak pomoci rodičům sla-
ďovat práci a rodinu a jak zajistit péči 
o děti již od jednoho roku. Je to tedy 
doplňková forma péče o děti, vedle 
mateřských škol a dalších ofi ciálních 
zařízení péče o děti. 

Dětské skupiny často nabízejí alter-
nativní služby, rozšířenou provozní 
dobu, jsou fl exibilnější a mohou lépe 
vycházet vstříc potřebám rodičů v 

dané lokalitě. Podle velikosti se roz-
lišují tři základní typy: s kapacitou 
maximálně šest dětí, dále s kapaci-
tou do dvanácti dětí, a největší do 24 
dětí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
registrovanou službu, provozova-
nou na základě samostatného záko-
na, jsou jasně dané podmínky provo-
zu, co týče hygienických podmínek, 
odborné způsobilosti pečujících 
osob a další.

A jak tedy funguje dětská skupi-
na v Třebíčském centru?

Dětská skupina vychází z našich 
dlouholetých zkušeností a refl ektu-
je potřeby rodin v Třebíči. Základní 
provozní doba je od 8 do 15 hodin, 
ovšem v případě potřeby a dohody 
s rodiči jsme schopni zajistit péči v 
době od 7 do 17 hodin. 

Možná je i jen dopolední docház-
ka. Základní věková hranice jsou dva 
roky, a typické pro naši dětskou sku-
pinu je i to, že většina dětí k nám cho-
dí dvakrát či třikrát týdně, některé 
dokonce jen jednou, jedná se zejmé-

na o menší děti, které si na odlouče-
ní od rodičů teprve zvykají. Kapacitu 
dvanácti míst v naší dětské skupině 
aktuálně zaplňuje 38 dětí.

Nejsou ty děti ještě moc malé na 
podobnou formu péče?

Tato otázka se aktuálně velmi dis-
kutuje, jsou hlasy, že dítě do tří let má 
zůstat u maminky, že není zralé na to, 
aby bylo samo „u cizích“. S dvouletý-
mi dětmi pracujeme již mnoho let, a 
je to vždy velmi individuální. 

Jsou děti, které ve dvou letech skvě-
le zvládají pobyt mimo domov, a být 
ve skupince dalších dětí přímo milu-
jí, a jsou tříleté děti, pro které je to i v 
tomto věku velmi problematické. 

Právě i díky  našim zkušenostem 
jsme schopni zajistit takový přístup, 
aby tento přechod byl co nejméně 
stresující, máme opravdu silné perso-
nální obsazení, o dvanáct dětí peču-
je minimálně pět osob, všechny mé 
kolegyně v dětské skupině jsou samy 
maminkami a dětem poskytují oprav-
du mateřskou péči. 

Navíc máme propracovaný sys-
tém tzv. adaptačního tréninku, kdy 
nabízíme v dalších našich aktivitách, 

zejména v Hravé školičce, možnost 
postupného prodlužování času, kdy 
maminka na chvilku odchází, a dítě 
je samo s naší pracovnicí.

Nejdůležitější z našeho pohledu je, 
aby dítě získalo pocit bezpečí. Naše 
pracovnice jsou schopny s rodiči 
probrat i to, na co si dát pozor, jak 
se začít připravovat. a zda je dítě na 
takovýto krok opravdu už zralé, nebo 
ještě ne. Nejmladším holčičkám 
budou dva roky v prosinci a zvláda-
jí pobyt v dětské skupině velmi dob-
ře, protože naše Centrum znají velmi 
dobře, a rodiče s nimi navštěvují naše 
aktivity pravidelně. 

Většina dětí si u vás tedy zvyká na 
režim ve školce? 

Ano, je to ideální situace, kdy rodi-
če i dítě mají čas si postupně zvyk-
nout. Ale samozřejmě vycházíme 
vstříc i rodičům, kteří tuto formu 
péče o děti řeší z pracovních důvodů, 
většinou se jedná o maminky, kte-
ré se vrací do práce na částečný úva-
zek, nebo mají domluvenou nějakou 
fl exibilní formu práce. To je jeden z 
hlavních důvodů, proč dětské skupi-
ny vůbec vznikly, a platí to i u nás.

ANNA MACHÁTOVÁ

Dětské skupiny zajišťují veškerou péči

S označením našeho města jako planety přišel 
muzikant Pavel Hlaváč. Vídeňský novinář Wolf-
gang Fassold je použil jako název dokumentární-
ho fi lmu, který natočil poté, co si Třebíč oblíbil 
natolik, že se u nás usadil. Je sice určen pro diváky 
v německy mluvících zemích, ale stojí za to podí-
vat se, co v Třebíči líbí člověku, který přichází z 
nedaleké, ale přece jen ciziny. 

Kromě pasáží o našich historických památkách 
přináší totiž pohledy pro Třebíčáky nečekané, pro 
některé možná úplně neznámé. Že byl jako prů-
vodce vybrán spisovatel Josef Formánek, nepře-
kvapí, protože o Třebíči napsal dvě knihy. (Málo-
kdo ale ví, že právě Wolfganga Fassolda požádal 
před časem Milan Šťastný o pomoc při snaze pro-
sadit Formánka na německý knižní trh).  

Že na smutnou dobu válečnou vzpomíná Susa-
ne Urbanová, je taky logické. Novinkou jsou ale 
černobílé záběry z jejího rodinného archivu. Že u 
nás začali s hokejem Patrik Eliáš a Martin Erat, ví 
každé dítě. Když ale autor věnuje několik záběrů 
festivalu sportu pořádaného na Den dětí na Kar-

lově náměstí, objevuje tuto vydařenou akci pro ty 
Třebíčáky, kteří do vnitřního města příliš nechodí. 

Jiní zas nechodí po místních hospůdkách, takže 
pro ně může být zajímavým tipem návštěva Staré 
radnice, vyzdobené Jiřím Kratochvílem ve stylu 
Julese Verna. Model historické Třebíče, vytvořený 
Stanislavem Vrškou, známe snad všichni, ale Wolf-
gang Fassold k němu přidal Vrškovu celoživotní 
zálibu v leteckých modelech, létání v letadle vlast-
ní výroby, a také knihu o Třebíčácích sloužících za 
války v R. A. F., z pera jeho partnerky Evy Pokor-
né. 

Podtitulu fi lmu „Vše o lidech, kultuře a památ-
kách“ dostát nejde, to by musel trvat několik 
hodin (však bylo tolik materiálu skutečně natoče-
no), ale to hlavní v něm máme. O Šamajimu hovo-
ří Dagmar Juráňová, o borovinském Alternáto-
ru Milan Krčmář. Z festivalu Zámostí uvidíme za 
všechny originální místní kapely aspoň Zouváky 
boží, procházku po židovském hřbitově dokreslu-
je hudba připomínající muziku Neila Younga pro 
fi lm Dead Man, v komentáři ke Karlovu náměstí 

nás potěší, že přes vředy z komunistické éry mu 
zůstává italský nádech. 

Kromě turisticky atraktivních míst navštívíme 
taky Kočičinu, protože v tamní kavárně se scházejí 
ti, kteří na Planetě Třebíč přistáli. Cizinci, kteří se 
v našem městě usadili. Důvody, proč si vybrali na-
ši „planetu“, jsou pro třebíčské usedlíky zajímavé. 

Jestliže někteří z nás by chtěli do světa, jiní volí 
Třebíč, protože je „pomalejší než Singapur nebo 
Dubaj“ a pochopitelně ne tak drahá. Zatímco nám 
připadá malá, ti, kteří poznali kus světa, jsou rádi, 
že je dost velká na to, aby v ní bylo co dělat a s 
kým se potkávat, a zároveň že je tu blízko do škol, 
a vlastně všude. 

Aniž bychom si třeba vůbec všimli, kolik lidí a 
z kterých částí světa se u nás zabydlelo, může nás 
těšit, že pro ně jsme „přátelští a otevření lidé“.  Což 
je přesné naplnění starého, ale i dnes používaného 
sloganu „Třebíč – město dobrých přátel“. A to js-
me si u autora fi lmu neobjednali, to je názor těch, 
kteří na naší planetě šťastně přistáli.   

 Milan Zeibert

Přistání na Planetě Třebíč se objeví 
ve fi lmu Wolfganga Fassolda
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