
     
 
 
 

                                                Tisková zpráva  

Chystám se do školky 
   Malé svitavské děti mají šanci na plynulý a nenáročný vstup do mateřských škol. Nácvik 
osamostatnění z pečující náruče rodiny umožňuje nová služba Mateřského a rodinného centra 
Kr ůček Svitavy, z. s., s názvem Chystám se do školky. Pod odborným vedením a v příjemném 
prostředí se tak děti naučí pobývat a spolupracovat v kolektivu a vyzkouší si odloučení od svých 
blízkých. Svitavské mateřské centrum umožňuje cílený nácvik zmíněných dovedností jako jediné 
v širším regionu.  

   „Rodiče pociťují, že nelze přípravu dětí na vstup do 
mateřských škol podcenit. Vyšli jsme tedy vstříc požadavkům 
z řad rodičovské veřejnosti a vyčlenili v pravidelném programu 
MC Krůček čas, kdy se odborná pracovnice věnuje výhradně 
dětem, které by měly v dohledné době zahájit docházku do 
mateřských škol,“ uvedla Monika Čuhelová, vedoucí MC 
Krůček. 

   Prostředí mateřského centra je vhodné pro získání základních 
sociálních dovedností, které jsou důležité pro bezproblémový 
vstup do předškolního zařízení. „D ěti v maximálně pětičlenné 
skupině se postupně naučí vzdálit se na delší časový úsek od 
maminky, hrát si s ostatními dětmi nebo půjčovat si vzájemně 
hračky a spolupracovat při aktivitách. Stres z odloučení pocítí 
a také zvládnou dříve, než maminky začnou pro rodičovské 
dovolené opět pracovat,“ upřesnila Monika Čuhelová. 
Speciálně proškolená pracovnice MC Krůček bude k dětem přistupovat podle metod 
montessoriovské pedagogiky v připraveném prostředí hracích center. Samozřejmostí budou i 
venkovní aktivity.   

   Mateřské a rodinné centrum Krůček je v dlouhodobém kontaktu s mateřskými školami ve městě. 
Nová služba, která si za své bere montessoriovské motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ má 
pomoci zejména rodinám, ale přínos by měly zaznamenat i učitelky v mateřských školách.  

   „V současné době plánujeme tuto službu nabídnout rodinám jednou týdně, pokud bude zájem 
vyšší, samozřejmě vyjdeme rodičům vstříc. Nejvíc nás těší, že nápad, udělat něco pro osamostatnění 
dětí, vzešel přímo od rodičů, kteří nás tímto opět inspirovali,“ říká Bc. Radka Bočková, speciální 
pedagožka s Montessori vzděláním, která se dětem bude každý čtvrtek odpoledne věnovat.  

   Další informace poskytne: Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz,  
tel: 739 085 457 
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MC Krůček funguje ve Svitavách od roku 2001. V loňském roce jeho aktivit využilo 659 unikátních rodin /započítány 
pouze jedenkrát/ s návštěvností 12 570 návštěv rodičů a dětí. V Krůčku pracuje 14 zaměstnanců na různě velké pracovní 
úvazky, 23 zaměstnanců na DPP, 2 cizinci – dobrovolníci z Evropy a dobrovolníci z řad rodičů.  


