
Vážení rodiče, 

rozhodly jsme se, že na tento anonym budeme na přání autora reagovat. Ne z důvodu, že bychom 

měly potřebu zabývat se anonymními útoky, ale především proto, abychom zabránily šíření 

nepodložených a smyšlených dedukcí mezi Vámi, rodiči. I my samozřejmě cítíme povinnost hájit 

zájmy našich dětí.  

 Děti v roztocké MŠ se nevzdělávají společně v jedné třídě. Ráno se scházíme, přivítáme se, ale dále 

se již děti dělí (většinou do třech skupin) podle činností a aktivit. Nejsou tedy jen striktně určeny stálé 

skupiny. Tento postup máme schválený i ČŠI.  

Opravdu nikdo z nás není erudovaným dětským psychologem (ačkoli všichni pedagogové v MŠ mají 

maturitní zkoušku z psychologie dětí předškolního věku a také mnohaletou praxi). Zařazení dítěte se 

speciálními potřebami v rámci inkluze ale samozřejmě předpokládá trvalou spolupráci a konzultace 

s odborníky, tedy dětským psychologem, speciálním pedagogem a logopedem. Ti všichni jsou 

dostatečně kompetentní posoudit, zda a za jakých podmínek je postižené dítě vhodné umístit do 

běžné MŠ. 

Velmi nás mrzí, že se pisatel nejdříve nepřišel podívat mezi nás. Rády bychom mu vše vysvětlily, 

ukázaly. Mohl se na vlastní oči přesvědčit, jak začleňování Jeníčka skutečně probíhá a že děti tím 

v žádném případě nijak „netrpí“. Naopak! Ony jsou pro Jeníčka vzorem a společně s námi se radují 

z každého jeho pokroku. Jistěže vnímají, že se například dříve vrací z vycházky, že s nimi nemůže vše 

sdílet, protože jim zkrátka nestačí….  Na tom ale není přece nic špatného! Oni to již dobře chápou a 

bez problémů respektují. Naučily se empatii, poznaly, že být zdravý není samozřejmé a je potřeba 

slabším z nás pomáhat. Věřte, že je někdy opravdu úžasné pozorovat, jak citlivě se k Jeníčkovi chovají. 

Jsme na ně pyšné. V tomto duchu bychom je měli vést všichni – my, jako učitelky, ale i vy, rodiče.  

Také Jeníček je k nim milý, vstřícný, v žádném případě ne agresivní. Není s dětmi po celou dobu, 

skutečně s asistentkou odchází, když je unavený nebo probíhá aktivita, kterou by společně s dětmi 

nezvládl. Zaměstnání dětí to ale nijak nenarušuje. Jeníček má přidělenu asistentku, která je placena 

ze státních peněz.  

Inkluzi Jeníčka považujeme zatím za přínosnou jak pro něj, tak i pro ostatní děti. Jak se bude situace 

vyvíjet dále, to nelze předpovědět, ale věřte, že bychom nikdy nedopustily, aby tomu bylo jinak, a 

pokud se něco v tomto směru změní, okamžitě budeme reagovat. Važme si daru zdraví a 

přinejmenším respektujme ty, ke kterým osud tolik nakloněn nebyl. 

                                                                 Za MŠ v Roztokách 

                                                                 Lenka Jakoubková, Ivana Horáčková, Gabriela Petráková,  

                                                                 Petra Horáková, Petra Adolfová, Lidmila Chrtková 

 


