Evaluace akce MŠ Zátor „Beseda s odborníkem na výchovu, poradenským
pracovníkem, paní Mgr.Svatavou Vyhlídalovou

Dne 1.2.2012 se v Mateřské škole v Zátoru uskutečnilo setkání rodičů, pedagogů MŠ a
ZŠ s psycholožkou Mgr. Svatavou Vyhlídalovou z Olomouce.
Beseda se uskutečnila na podnět ředitelky mateřské školy, neboť tak chtěla dát především
rodičům zátorských předškoláků možnost bez toho, že by museli složitě cestovat a
vyhledávat pomoc , dostat odpověď na své dotazy k výchovným otázkám a problémům
se svými dětmi a informace v oblasti školní zralosti.
Za mrazivého odpoledne opustilo své teplé domovy přes dvacet pedagogů MŠ a ZŠ a
rodičů dětí mateřské školy. Nikdo dvou hodin trávených v mateřské škole nelitoval.
Při kafíčku, čajíčku a zákusku/který mimochodem připravil pan ved.šj .Kamil
Krmášek/jsme všichni trávili ve školce velmi přínosné odpoledne.
Lektorka paní Mgr. Vyhlídalová obeznámila rodiče např. s vývojovými etapami dvou až
šesti letých dětí. Rodiče se dověděli , že by dítě mělo navštěvovat MŠ až ve věku tří let a
to jen v případě, že je emočně spokojené, protože jejich základní jistotou jsou v tomto
věku především rodiče. Bylo také řečeno, že dítě od tří až čtyř let věku by už mělo mít
doma i nějakou povinnost /úklid hrníčku po snídaní apod).Děti od čtyř let by už měly
umět samy pozdravit, poděkovat, mít určité hranice a pravidla chování. Rodiče už
čtyřletého dítěte se špatnou výslovností by měli navštívit logopeda a včas řešit nápravu
řeči. S odborníkem by také měli rodiče řešit nevyhraněnou lateralitu svých dětí
(používání pravé a levé ruky, či střídání L a P ruky.).
Dítě zralé do základní školy by už mělo umět tvořit věty z několika slov, používat
správné koncovky (časování, skloňování), znát význam slov a další.
Materiály o tom, co by děti měly umět před vstupem do ZŠ, dostali rodiče v MŠ už po
ukázkové hodině 19.1. 2012.
Svým bezprostředním vystupováním si paní lektorka získala pozornost i zájem všech
přítomných. Otevřeně odpovídala na jimi kladené otázky k problémovému chování
dětí .Zdůraznila, že dítě musí mít stanovená pravidla, jejichž plnění musí rodiče důsledně
dodržovat, a tak se vyhnout dětskému vzdoru. Vzor rodiče je pro dítě nejklíčovější!
Nezodpovězené otázky vedly rodiče k požadavku v dalším setkávání s odborníky, jako
je paní Mgr. Vyhlídalová pokračovat. Ředitelka mateřské školy Zdeňka Vávrová byla
velice ráda, že ačkoli byla tato akce s poradenským zaměřením v MŠ poprvé ,byla tak
pozitivně přijata a hojně navštívena a udělá samozřejmě maximum, aby měla co
nejbližší pokračování.S tím jí bude určitě nápomocná i paní Mgr.Dagmar Samsonová,
která uskutečnění akce v MŠ iniciovala.
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