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Eva Housková: Chůva není sousedka na hlídání

Eva Housková

MILEVSKO – Poněkud za-
tím neobvyklé povolání chůvy
si zvolila Eva Housková (38 let)
z Milevska. Věnuje se mu od
letošního února a kombinuje ho
s další profesí – ekonomickým
poradenstvím. Je matkou os-
mileté dcery, která chodí do
třetí třídy a čtyřletého syna,
který navštěvuje od září škol-
ku. Sympatická žena vše zvlá-
dá s úsměvem. Má totiž velkou
oporu ve svých nejbližších.

Co vás k práci chůvy při-
vedlo?

Mám moc ráda děti.  V So-
kole jsem vedla cvičení s dět-
mi a také různé kroužky. Práce
s dětmi je moc pěkná. Každé
dítě je jiné a potřebuje indivi-
duální přístup, proto mě moc
baví s nimi pracovat, pozoro-
vat je a jejich reakce. Dětský
svět je upřímný, na nic si ne-
hraje a já se v něm cítím dobře.

Dověděla jsem se, že existují
rekvalifikační kurzy na profe-
sionální chůvy, a tak jsem si o
tom našla informace na inter-
netu. Měla jsem štěstí, že se je-
den právě konal také v Táboře.
Prováděla ho společnost, která
má akreditaci Ministerstva
školství, takže mám meziná-
rodní certifikát, na hlídání dětí
od 0 do 15 let věku.

Proč jste se rozhodla změ-
nit profesi?

Chtěla jsem zkusit něco jiné-
ho, nového a protože práce s
dětmi mě vždycky bavila, tak
nebylo o čem přemýšlet.

Navíc se mi líbí, že práce je
velice různorodá. Pokaždé pracu-
ji s jinými dětmi, jinak starými a
to je na tom pro mě to zajímavé.

Rodina vás v rozhodnutí
podporovala? Nerozmlouvali
vám to?

Opravdu moc mě rodina
podporovala. Hodně jsem zva-
žovala, jestli se do práce chůvy
pustit nebo ne, protože v malých
městech to ještě není moc zaži-
té. Lidé se s tím teprve seznamu-
jí a ne každý si pustí cizího
člověka do soukromí. Vše je o
důvěře, doporučení od klientů,
kteří se mnou již zkušenosti
mají a jestli si lidé takříkajíc
padnou do oka. Přesto mi to
doma nikdo nerozmlouval.
Manžel mě podpořil a říkal,
abych to určitě zkusila.

Kdy jste kurz absolvovala
a co všechno zahrnoval?

Kurz jsem absolvovala letos
v únoru. Byl moc zajímavý,
byli jsme vzdělávany v oblasti
pedagogiky, psychologie, prv-
ní pomoci a péče o dítě. Probí-
raly jsme i účetnictví. Závěreč-
né zkoušky byly ze všech těch-
to témat. Nejdůležitější z nich

byla první pomoc. Tam se ne-
směla udělat žádná sebemenší
chyba. Musel tam být plný po-
čet bodů, protože když máte
svěřené dítě na starosti, musíte
si umět poradit v každé situa-
ci, kdyby se cokoliv stalo. Byli
tam výborní pedagogové.
Opravdu to bylo  velmi zajíma-
vé. Člověk si často myslí, že
když má děti doma, všechno
umí, zná, ale hodně jsem se při-
učila, obzvlášť v oblasti dětské
psychologie.

Vědí o vás lidé? Jak si shá-
níte klienty?

V Milevsku jsem měla dva
klienty před letními prázdnina-
mi. Jeden z nich byl případ, kdy
maminka musela narychlo do
práce, tak mě kontaktovala. To
ale skončilo, dítě už navštěvu-
je školku. Na malých městech
zatím ale využívání služby
chůvy moc nefunguje. Dávala
jsem si různé reklamy, letáčky,
i inzerát v Milevských novi-
nách, ale zájem byl zatím malý.
Děti v malých městech větši-
nou hlídají babičky nebo sou-
sedky. Ve větších městech je už
chůva standardní záležitostí.
Proto většinou dojíždím jinam.
Klienty mám v Táboře a Písku.
Dojíždění mi nevadí. Je to
s rodinou vždy na domluvě.
Pravidla vždy určuje klient a to
je pro mě podstatné.

V jakém věkovém rozmezí
jsou děti, které hlídáte? A ko-
lik rodiče za hodinu zaplatí?

Hlídám děti od miminek do
osmi let. Nejčastěji to jsou ale děti
od jednoho roku do tří let. Mimin-
ko jsem zatím hlídala jen jedno.

Cena je individuální, podle
rozsahu služeb. Když vím, že
třeba do rodiny docházím čas-
těji v týdnu, je cena příznivěj-
ší, za noční hlídání je cena
také jiná. Když jen doprová-
zím dítě na kroužek nebo ze
školy domů, také je to také
jiné. Je to na vzájemné doho-
dě, podle toho, jak bude rodi-
na mé služby využívat.

Jak se vám to daří skloubit
s vlastní rodinou?

Samozřejmě je to tak, že by
chůva často potřebovala také
chůvu. S hlídáním našich dětí
nám hodně pomáhají rodiče s
obou stran. Jako chůva jsem
převážně využívána v dopoled-
ních hodinách, ale občas musím
hlídat i odpoledne a o víkendu.
Nejvíce mám předškolních
dětí, to když maminky musí
brzo nastoupit do práce anebo
jim dítě nepřijmou do školky.
Pak jsou maminky, které dělají
na směny a pak je to hlídání
celodenní. Jsou i maminky, kte-
ré nemají zázemí rodičů anebo

rodiče žijí jinde. To se pak mu-
sím obrátit na svou rodinu, na
manžela, který mi moc pomá-
há, a díky tomu se to dá vše
skloubit.

Není vašim dětem líto, že
trávíte hodně času s jinými
dětmi místo s nimi?

Dcera má moc ráda malé
děti, takže když přivedu nějaké-
ho prcka domů, tak je nadšená,
že má kamaráda nebo kamarád-
ku. Samozřejmě, dávám vlast-
ním dětem přednost. Pokud je
nějaký problém a jde to vyřešit,
tak pomůže rodina. Když to ale
vyřešit nejde, tak musím odmít-
nout nebo se domluvit na jiný ter-
mín. I když trávím čas s jinými
dětmi, pořád mám na vlastní ro-
dinu víc času, než kdybych ně-
kde pracovala a měla pevnou pra-
covní dobu. Navíc si mohu vzít
děti na hlídání také k nám
domů, pokud s tím klient sou-
hlasí. Odpoledne můžeme strá-
vit společně s mými dětmi i
s dětmi klientů. Všechno je na
dohodě. Jsou klienti, kteří chtě-
jí, abych byla s dítětem u nich
doma a chodila s ním třeba u nich
na zahradě, nebo do přírody.
Někdo je rád, když si dítě zvyká
na jiné děti. A někdo mi dá be-
nevolenci a nechá vše na mě.

Starat se o děti ale zname-
ná velkou zodpovědnost…

Veškerou zodpovědnost sa-
mozřejmě přebírám já. Když mi
rodiče dítě předají, musím být
seznámená s režimem rodiny,
přizpůsobit se té rodině a ne-
dělat tam nic navíc, než na čem
jsme se dohodli. Dodržuji zá-
kladní věci, které mi klienti
řeknou. Co se týká volného
času, tak pokud si rodiče nepře-
jí jinak, vymýšlím náplň ade-
kvátní k danému dětskému
věku. S dvouletým dítětem se
dělá třeba něco jiného než
s pětiletým. U rodiny musím
všechno respektovat! Můžeme
jet na výlety třeba vláčkem. To

je individuální podle toho, o co
má dítě zájem, jaké je počasí a
podobně. Zajišťuji i takové
služby, že vodím děti na krouž-
ky nebo je vyzvedávám ze
školky. Je to hodně variabilní
– záleží na klientech, co po mně
chtějí. Měla jsem klientku –
zdravotní sestřičku, která po-
třebovala hlídat přes noc, pro-
tože musela odjíždět do práce
na noční služby.

Služby u dětí se rozlišují –
když je to kojenec do roku, tak
je to obtížnější. Když je to hlí-
dání třeba přes noc, nesmím si
dovolit usnout. Musím dítě po-
řád hlídat, aby se něco nestalo,
musím být seznámena s jejich
zdravotním stavem, pokud se
podávají nějaké léky, mám přes-
ně vypsané, co mu kdy mám dát
a musí to být se souhlasem ro-
dičů, i když mi dítě předají zdra-
vé a dostane horečku, musím
volat vždy nejprve rodiče, jest-
li můžu podat nějaký konkrét-
ní lék. Nemůžu ho podat bez
jejího souhlasu.

Stalo se vám někdy,  že jste
si nevěděla rady?

Nestalo. Dítě se chová jinak
u mámy a jinak u mě. K mamince
si dovolí víc – hranice jsou jin-
de. Ráda si s dětmi povídám, něco
vytvářím a maminka má na sta-
rosti celou domácnost, přiběhne
a má spoustu práce, ale já mám
na starosti jen to dítě a věnuji se
mu. Maminka připraví jídlo a ob-
lečení. Já to nemusím dělat, pokud
se s klientem nedomluvíme jinak.
Není to komplexní péče o domác-
nost – mám na starosti jen dítě.
Takhle jsem se nevěnovala ani
svým dětem, protože mám povin-
nosti jako každá jiná matka.

Přemýšlela jste i o jiné práci?
Ano. V únoru jsem si dělala

zároveň ještě jeden kurz na fi-
nanční poradenství. Bylo to hod-
ně náročné dělat oba kurzy na-
jednou. Je to ale dobrá zkušenost.
Jsem ráda, že jsem to zvládla.

O klienty nemám zatím nou-
zi. Je to práce kdy se snažím
pomoct lidem ušetřit peníze.

Je to o tom, že lidem pomohu
správně nastavit peníze v kvalit-
ních peněžních ústavech, a po-
radím jim, kde je nejvýhodnější
povinné ručení, životní pojiště-
ní anebo třeba jak si poradit s
důchodovou reformou.

Jde finanční poradenství,
chůva a rodina nějak propojit?

Tato práce s prací chůvy se
dá skloubit velice dobře, pro-
tože po kontaktu s klientem,
kdy se domluvíme co ode mě
potřebuje nebo s čím potřebu-
je poradit, mohu vše dělat ve-
čer doma, kdy mé děti už spí.
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