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Školka, nebo chůva?
No, možná patříte mezi ty, kteří mají hned rozhodnuto. Chůva je pro vás velmi drahou
záležitostí, a tak tento problém vůbec neřešíte. Možná naopak z časových důvodů nestíháte
dítě vodit do školky, nebo z nějakého důvodu nemůže do dětského kolektivu. Potom máte také
jasno. Ale co když připadají v úvahu obě možnosti? Kterou si vybrat? Co je vlastně pro malého
človíčka to nejlepší?
Jste-li v této situaci, potom jak se říká, babo raď. Ve školce dítě pozná kolektiv, naučí se dělit s
druhými, naslouchat, když mluví druzí, učí se dělat kompromisy. Může se podílet na společných
dílech s ostatními dětmi. Pro úplnost je potřeba si přiznat, že těmto dovednostem se
samozřejmě nemusí nutně učit jen ve školce. Tuto funkci dobře splní kluby, mateřská centra,
různé kroužky.
Naproti tomu paní na hlídání se může věnovat dítěti plně a individuálně. Může se přizpůsobit
potřebám dítěte daleko snadněji, než je možné ve školce, může se zaměřit na ty věci, které dítě
zrovna zajímají. V žádném případě by však dítě nemělo být připraveno o kontakt s vrstevníky.
Jen mezi dětmi může skutečně zůstat dítětem. Pokud se tedy rozhodnete pro chůvu, mějte na
mysli, mu tuto potřebu kontaktu s dětmi zajistit jinak.
Ať už se rozhodnete jakkoli, měli byste dítě na novou situaci připravit, aby zvykání nebylo
zbytečně doprovázeno stresem.

Když vyhraje školka.
Podívejme se tedy na variantu první. Zvolili jste školku?
Potom si zkuste vyšetřit čas na to, aby nástup vašeho robátky nebyl příliš stresující. Některé
školky umožňují, aby dítě do třídy někdo doprovázel. Pokud je vaše dítě spíše opatrnější,
usnadníte mu vstup na neznámé území, když budete s ním. Bude to mít význam i pro vás, až
dítě bude líčit zážitky ze školky, budete si umět lépe představit, jak to tam vypadá. Pár minut u
dveří třídy vám tuto možnost neposkytne. Také pomůžete dítěti rychleji objevit hračky, které by
ho mohly zajímat. Z počátku nechávejte dítě ve školce kratší dobu. Později ji můžete prodloužit.
Vyzvedávejte je včas, nenechávejte je odcházet jako poslední.
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Co když je to chůva?
Pokud jste vybrali chůvu, zůstávejte v prvních dnech doma a zpovzdálí pozorujte situaci. Jak
dítě reaguje na neznámou paní, jak se chová ona k němu. Budete tak dítěti poskytovat pocit
bezpečí a budete moci zasáhnout, pokud vám nebude něco vyhovovat. Časem, až zjistíte, že si
dítě s chůvou dobře rozumí a ona má jeho respekt, můžete je spolu nechat o samotě.

Paní na hlídání
Výhody:
• Dítě může vstávat kdy chce, nikdo je nikam nehoní
• Chůva se stará jen o dítě, intenzivně se mu věnuje
• Dítě má svoje oblíbené hračky, nemusí se o dělit
• Může si volit, co zrovna chce dělat, kdy a co chce jíst a podobně.
• Po obědě spí nebo odpočívá ve své vlastní postýlce
• Na procházku si může vzít tříkolku, kočárek…
Nevýhody:
• Ne vždy musí chůva dítěti vyhovovat
• Může mu chybět kontakt s dětmi, některé děti jej přímo vyžadují
• Dítě se může častěji nudit
• Nemusí zažít tolik legrace, kterou by zažilo s dětmi
• Když se dítěti něco podaří, nemá tak velkou možnost se o svou radost podělit

Školka
Výhody:
• Dítě má kolem sebe spoustu dětí, se kterými si může hrát
• Může dělat věci, které by s ním chůva doma dělat nemohla, ve školce je více možností
• Učí se komunikovat s vrstevníky poslouchat když někdo mluví
• Učí se pomáhat mladším dětem
• Dítě se učí pravidla, nemůže si vždy dělat co chce
• Učí se být samostatnější
Nevýhody:
• Ranní vstávání může být problém
• Dítě občas musí snášet ústrky ostatních dětí
• Bývá častěji nemocné
• Nemusí ho bavit vše, co se ve školce dělá

Jak si vybrat školku?
Pokud jste se rozhodli pro školku, asi příliš na výběr nebude. Obvykle jsou ve městě dvě až tři
ve vašem dosahu a vzhledem k počtu dětí musíte většinou vzít tu, která má volno. Pokud přece
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jen můžete vybírat, není od věci se zaměřit na pár věcí:
• Zajděte si školku prohlédnout
• Zeptejte se na program
• Promluvte si s maminkami, jejichž děti školku navštěvují
• Vytipujte si, kdy a kam chodí učitelky s dětmi na procházku, a podívejte se, jak se k dětem
chovají, když nepředpokládají, že jsou nablízku rodiče.

Kde hledat chůvu?
A jak hledat chůvu? Nejlepším doporučením je bezesporu osobní zkušenost někoho známého.
Ale ne vždy se takové kontakty dají získat. Potom přichází v úvahu specializované agentury,
které nabízejí jednorázové i pravidelné hlídání. Pokud budete chtít ušetřit a budete hledat mezi
studentkami, buďte obezřetní. Může jít o slečnu, která nemá vůbec žádné zkušenosti a možná
své síly přeceňuje. Z počátku na ni proto raději dohlédněte, abyste měla jistotu, že je vše v
pořádku. Mladé dívky jsou plné elánu, děti velmi dobře zabaví, ale v praktické oblasti to od vás
bude vyžadovat více trpělivosti, než když se rozhodnete pro zkušenější chůvu.
Protože se chůva stane součástí vaší domácnosti a svěříte jí, byť třeba jen na pár hodin to
nejcennější, co máte, své dítě, měli byste jejímu výběru věnovat patřičnou pozornost. Paní na
hlídání se dítěti stane jakousi „tetou“, „kamarádkou“, bude mít vliv na jeho emocionální vývoj,
bude dohlížet na jeho bezpečí. Měla by to být žena přizpůsobivá a tolerantní. Měla by
respektovat vaše výchovné metody. Musí respektovat pravidla vaší rodiny. Například, kdy chodí
dítě spát, kdy na procházku, kdy budete potřebovat, aby bylo připravené, když s ním někam
půjdete.
Hledejte ženu, která děti miluje, ráda s nimi tráví čas a umí je zabavit a rozvíjet i jejich
zvídavost. Praktickým dovednostem se dokáže naučit každý, ale pro člověka, který se s dětmi
otravuje, bude hlídání dětí spíše utrpením. Stejně tak i pro dítě. Nebraňte dítěti vytvořit si k
„tetě“ silné citové pouto. Obohatí ho to o příjemné zážitky. Je důležité, aby se dítě na „tetu“
těšilo. Je to předpoklad pro to, aby vám to dobře fungovalo. Nechcete přece opouštět plačící
dítě. I když vás tato paní jednou opustí, bude na ni mí dítě krásné vzpomínky. A bude-li to ve
vašich silách, můžete s ní udržovat kontakt i nadále. Můžete jí posílat obrázky, které dítě
namalovalo, navštívit ji, pozvat ji na oběd.
Pokud se jednou rozhodnete pro tuto možnost, jděte do toho s otevřeným srdcem a vybírejte
pečlivě. Může to být pro vaši rodinu velký zisk.
Abyste mohli dobře vybrat, budete se nejdříve muset s dotyčnou paní setkat. Nejvhodnější je,
když bude schůzka probíhat ve vašem domě či bytě. Snažte se vytvořit příjemnou atmosféru.
Dítě nenechávejte nikde stranou. Umožněte chůvě i dítěti společné setkání. Budete tak moci
sledovat, jak na ni dítě reaguje. Jak se chová ona k němu. Věnujte jejímu chování velkou
pozornost. Může na sebe mnohé prozradit. Pokud se vám její chování bude zdát odměřené,
úzkostlivé, jděte raději od toho. Věřte své intuici.
Nechejte chůvu mluvit o svých zkušenostech, jak si práci představuje, ptejte se, co ji zajímá.
Pokud z jejích dotazů budete cítit zájem o dítě, co dítě rádo jí, jaké jsou jeho oblíbené hračky, je
zřejmé, že s ním chce trávit příjemné chvíle. Berte to jako dobré znamení. Pokud ji bude zajímat

3/5

Chůva nebo škola
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 13 Duben 2008 18:46 -

především výplata, „pracovní doba“, je možné, že její preference nejsou totožné s těmi vašimi.
Nemuselo by to později klapat.
Na konečné rozhodnutí si dopřejte dostatek času. Zvažte, jak se vám paní jevila při prvním
setkání. Pokud ve vás zanechalo kladné pocity, neváhejte.
První opravdová hlídání buďte pokud možno nablízku, abyste mohla doladit věci, na které
doposud nepřišla řeč. Také pro dítě je lepší, když se s novou paní seznamuje a ví, že maminka
není daleko. Jde jen o sžití se, jakmile budete vědět, že je vše v pořádku, využijte získaný čas k
vašemu odpočinku a vše ostatní už nechejte na chůvě

Otázky pro chůvu
Připravili jsme seznam základních otázek, které byste měli položit potenciální chůvě.
• Jakého vzdělání jste dosáhla?
• Kde bydlíte?
• Kolik vám je let?
• Máte vlastní děti?
• Kde nyní pracujete?
• Máte nějaká doporučení?
• Budete souhlasit se zkušební dobou?
• Jak dlouho pracujete v této oblasti?
• O kolik dětí jste se starala?
• Jak byly staré?
• Měla jste během své dosavadní praxe nějaké problémy s dětmi nebo neshody s rodiči?
• Baví vás tahle práce?
• Proč?
• Jak dlouho chcete pracovat v naší rodině?
• Můžete se pružně přizpůsobovat našim časovým požadavkům?
• Jste ochotná hlídat přes noc?
• Jaká bude náplň typického dne, který s vámi dítě stráví?
• Jste ochotná chodit s dítětem na procházky nebo se s ním učit a připravovat do školy?
• Jak zajistíte, aby vás dítě poslouchalo?
• Kouříte?
• Máte nějaké zdravotní problémy?
• Máte kontakt na chůvu, která by vás mohla nahradit v případě nemoci?
Sazby pražských agentur hlídajících děti
Agentura první hodina hlídání od třetí hodiny hlídání příprava do školy
Martina 100 75 příplatek 20
Harmonie 75 65 80
Admína 80 75 v ceně
Borůvka 80 80* 110
Domestica 100 100** 100
* od čtvrté hodiny je sazba 70 Kč
** při pravidelném hlídání nad dvacet hodin týdně je hodinová sazba 80 Kč
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Poplatky v některých státních školkách
umístění školky měsíční poplatek denní stravné
Pardubice 400 20
Bělá pod Pradědem 150 25
Brno 200 22
Praha 4 300 25
Poplatky v některých soukromých a jazykových školkách
umístění školky měsíční poplatek denní stravné možnost návštěvy kroužků
Beruška - Praha 9 3500 25
Korálek - Praha 5 1400 25
Peps - Praha 4 denně 300 23 dvakrát týdně výuka angličtiny
Opus - Praha 5 1300 22
Dino - Preschool 10 800 měsíčně 1000 anglická školka
TIP pro náročné: Pokud chcete sledovat své dítě nepřetržitě prostřednictvím internetu, využijte
služeb soukromé školky Kačka. Měsíční školné ale činí 2700 korun.
Zdroj: Moje-rodina.cz, Peníze.cz
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