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TZ: Předškolní kroužky pro sociálně znevýhodněné děti ve Slaném pokračují i v tomto 
roce, svou činnost představí také veřejnosti 

20. května 2013 

Druhým rokem mají slánské děti ze sociálně znevýhodněných rodin možnost navštěvovat 
pravidelné předškolní kroužky a učit se zde všemu, co budou v budoucnu potřebovat ke 
vstupu do mateřské nebo základní školy. Projekt určený pro děti, které nechodí do běžné 
školky, realizuje ve Slaném občanské sdružení Tosara. Ukázku z průběhu kroužku bude 
možné vidět v rámci dobročinného představení divadelního spolku Buchty a loutky, které 
proběhne v neděli 2. června od 16 hodin v prostorách místní husitské fary.  

Předškolní kroužky jsou určeny převážně romským dětem od 3 do 7 let žijícím v sociálně 
slabých lokalitách města, které nejsou z jakéhokoliv důvodu zapsány do mateřské školy. 
Zaměřeny jsou zejména na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku 
dítěte (barvy, tvary, motorické dovednosti apod.), ale i sociálních a jazykových dovedností, 
které dětem později zjednoduší fungování v třídním kolektivu i komunikaci s učitelem. Projekt 
zároveň pracuje s rodiči dětí, které motivuje k zájmu o předškolní výchovu potomků, a to 
prostřednictvím pravidelných konzultací s lektory kroužků či podmínkou osobně děti na 
hodiny doprovázet. V současné době probíhá kroužek jednou týdně, v prostorách DDM 
Ostrov. Pravidelně sem dochází 11 dětí.  
 
Krátkou ukázku z toho, co se děti během programu naučily, budou mít možnost vidět také 
zájemci z řad veřejnosti. Děti zarecitují několik básniček v rámci představení loutkového 
divadla Buchty a loutky, které se odehraje v neděli 2. června v prostorách husitské fary ve 
Slaném. 
 
Sdružení Tosara poskytuje od roku 2005 volnočasové a vzdělávací aktivity pro převážně 
romské děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit. Ve Slaném organizace působí tři roky. 
Více informací o projektu i sdružení najdete na stránkách www.tosara.cz, případně na 
Facebooku sdružení.      


