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TZ: Předškolní kroužky ve Slaném pomáhají už čtvrtým rokem zapojit sociálně znevýhodněné 
děti do vzdělávacího systému  
 
15. dubna 2015 
 
Barvy, tvary, správné držení tužky, motorické dovednosti či dobré vyslovování, to vše se mohou 
slánské děti ze sociálně znevýhodněných rodin naučit v předškolním klubu, jehož cílem je připravit tyto 
děti ke vstupu do základní školy. Předškolní kroužky pořádá ve Slaném organizace Tosara za finanční 
podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR z Programu na podporu integrace romské 
komunity, Nadačního fondu Albert a také Fondu pro NNO. 
 
Kroužky pracují s dětmi od 3 do 7 let, kterým chybí předškolní znalosti a dovednosti potřebné 
k úspěšnému přechodu do základní školy a jejichž rodinné prostředí jim nabytí těchto kompetencí 
neumožňuje. „Důraz ale klademe na to, aby k nám chodily jen děti, které nejsou přihlášeny do běžné 
mateřské školy. Klasickému předškolnímu vzdělávání dáváme určitě přednost a také se k němu 
snažíme rodiny vést. Naše kroužky slouží jako takový mezistupeň pro děti, které do školky z různých 
důvodů nechodí,“ říká vedoucí lektorka kroužků Zuzana Pokorná. Cílem projektu je podchytit 
vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí včas, dříve než nastoupí nepřipraveny na základní školu, 
začnou selhávat a jsou nuceny přestoupit do základní školy praktické, která jejich životní dráhy velmi 
ovlivní. 
 
Kroužky probíhají dvakrát týdně v dopoledních hodinách. Děti se v nich učí základním dovednostem 
odpovídajícím předškolnímu věku - poznávají barvy, tvary, čísla, rozvíjí motoriku, orientaci v prostředí 
apod. - ale i dovednostem sociálním a jazykovým, které jim později zjednoduší začlenění do školního 
prostředí i do vyučování. Projekt zároveň pracuje s rodiči dětí, které motivuje k zájmu o předškolní 
výchovu potomků a vzdělávání vůbec, zejména prostřednictvím pravidelného poradenství v rodinách. 
„Z našich zkušeností vyplývá, že motivovat rodiče ke spolupráci a přípravě dětí na kroužky není zase 
tak obtížné. Jde jen o to se jim pravidelně věnovat, být s nimi v osobním kontaktu, nebát se za nimi 
zajít,“ dodává koordinátorka projektu Jana Rejžková.  

Organizace pořádá předškolní kroužky ve Slaném s menšími přestávkami od roku 2012. V současné 
době je možné je navštěvovat každé pondělí a pátek od 8.30 do 11.30 hodin v prostorách DDM 
Ostrov Slaný. 

 
------------------------ 
 
Organizace Tosara poskytuje od roku 2005 volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež ze 
sociálně vyloučeného prostředí, v současné době především v lokalitách Slaný a Ralsko. Více 
informací o projektu i organizaci najdete na stránkách www.tosara.cz.     
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