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TISKOVÁ ZPRÁVA

Šance pro Tebe po celý rok připravovala děti na vstup do prvních tříd
Po celý rok 2015 pomáhala nezisková organizace Šance pro Tebe dětem a rodinám
ze sociálně znevýhodněného prostředí díky projektu „Předškolní příprava a včasná
péče“. Ten byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky. Projekt byl zaměřen na děti v předškolním věku, jejichž
vývoj je ohrožen nepříznivou sociální situací rodiny. Šance pro Tebe pomáhá takovýmto
dětem vstoupit do základního vzdělání s co nejmenším zatížením v podobě sociálního
vyloučení.
Projekt „Předškolní příprava a včasná péče“ neboli „Předškolka“ vycházel ve své náplni z
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřoval se na rozvoj
schopností, dovedností a návyků dětí, které tvoří základ pro jejich další vývoj. Děti byly
vedeny k dodržování pravidelného denního režimu s dostatkem aktivity i odpočinku, ke
zlepšování stravovacích a hygienických návyků, ale také k rozvíjení řečových a motorických
schopností a slovní zásoby. Součástí výuky byly mimo jiné návštěvy logopeda.
Nedílnou součástí projektu byla také komunikace s rodiči, v rámci které docházelo
ke zvyšování jejich kompetencí a upevňování rodičovských rolí. Pracovníci s rodiči probírali
vhodné postupy v péči o potomka a jeho rozvoj a zapojovali je do různých aktivit
„Předškolky“ včetně skupinových setkávání a výletů s dětmi. Díky tomu byli rodiče přímými
účastníky výuky i volnočasových aktivit a viditelné výsledky je motivovaly k další spolupráci.
Pracovníci Šance pro Tebe také poskytovali rodičům poradenství a pomoc při kontaktu se
vzdělávacími institucemi, aby tak podpořili vzájemnou důvěru mezi rodiči a školským
zařízením. Projektu se zúčastnilo celkem 55 rodičů.

Dlouhodobým cílem Šance pro Tebe je usnadnit integraci dětí z vyloučených lokalit mezi
jejich vrstevníky pocházející z většinové společnosti. „Předškolka“ proto několikrát navštívila
nedalekou mateřskou školu a organizovala společné vycházky, výlety a hry dětí na zahradě a
dětském hřišti. Budoucí prvňáčci se zúčastnili také ukázkové hodiny v 1. třídě.
Projekt „Předškolní příprava a včasná péče“ poskytuje dětem pomoc v době raného
vývoje a modelování jejich osobnosti. Tato podpora má pro předškoláky i jejich rodiny
nedocenitelnou hodnotu, neboť může výrazně ovlivnit další směřování jejich života.
Během roku 2015 prošlo „Předškolní přípravou a včasnou péčí“ celkem 55 předškoláků a
dalším 24 dětem poskytla organizace pedagogickou podporu.
Šance pro Tebe tímto děkuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za
poskytnutí prostředků pro realizaci projektu.
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