
Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z 3. setkání, 24. října 2018,  

Mateřská škola Doubravka, Doubravčice 

Přítomni:  

MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Trnková Věra (ZŠ a MŠ 

Poříčany).  

Hosté: Barbora Vítová  

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Gabriela Vraj, Veronika Svěcená 

Omluveni: 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), 

Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Majerová Jitka (MŠ Liblice), 

Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Stejskalová Marta (MŠ Tuchoraz), Vedralová Markéta (MŠ 

Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Stejskalová Marta (MŠ 

Tuchoraz). 

Další: Pačesová Martina (MŠ Ledňáček) 

Program: 

1) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol  
2) Představení Malé technické univerzity  
3) Aktuality ze škol 
4) Prohlídka nově vybudovaných prostor v MŠ Doubravka   

Ad 1). 

J. Soukupová přivítala přítomné a informovala o aktivitách projektu: 

20. - 24. srpna proběhla v Poděbradech již 4. Letní škola Pedagogů, které se zúčastnilo celkem 113 
účastníků z 27 škol v regionu, z toho 47 účastníků ze škol města Český Brod. Celkem proběhlo 17 
seminářů s 15 renomovanými lektory. I napřesrok se počítá s realizací Letní školy pedagogů ORP 
Český Brod v termínu od 20. do 23. 8. 2019. Dotazník pro zpětné vazby na LŠP bude posílán na školy 
koncem listopadu. 

24. září 2018 se konala další Inspirativní kavárna pro rodiče v KD Svět v Českém Brodě, tentokrát 
s Mgr. Šárkou Mikovou na téma Teorie typů, které se zúčastnilo cca 100 lidí. 

 

Chystá se: 
- celodenní seminář s PaeDr. Renatou Wolfovou: Matematika názorně nejen pro žáky 

s dyskalkulií, 30. 10. 2018, od 8:30 – 16:00, 
- 4. jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání spojený s ochutnávkovým seminářem 

Co lze očekávat od metody prof. Elkonina pro učitele MŠ a prvních tříd, školní speciální 
pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky PPP. Přednáší PhDr. Miroslava Nováková 
Schöffelová, PhD, úterý 27. 11. 2018, 14:00 – 16:00, Oranžová zahrada Český Brod  



- Po skončení semináře v 17:00 – 19:00, bude mít pí doktorka Schöffelová další přednášku v 

KD Svět, v rámci Inspirativní kavárny nejen pro rodiče, tentokrát na téma: Představení 

metody prof. Elkonina. Přednáška je určena i pro rodiče, jejichž dětem by metoda mohla 

pomoci a široké veřejnosti. 

- dvoudenní seminář s Mgr. Šárkou Mikovou: Nejsou stejné aneb jak díky Teorii typů 
porozumět dětem i sami sobě, 12. – 13. 1. 2019 (kapacita semináře je již naplněna, lze se 
přihlásit jako náhradník). 

Informace o akcích vč. přihlášek jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://skoly-orp-
cb.eu/ .  

Nacházejí se zde též pozvánky a zápisy z jednání pracovních skupin, inspirativní materiály a odkazy. 
Na základě podnětů členů pracovních skupin byly stránky doplněny o možnost diskuse a také 
možnost poptávat – nabízet (např. pomůcky). Heslo pro vstup do sekce „Pro členy“ je nastenkaCB.  

V oddíle Inspiromat jsou informace členěné dle tématu. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici i další 
materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Jsou zde také seznamy členů 
pracovních skupin.   

Webová stránka projektu je neustále doplňována a upravována tak, aby byla užitečným nástrojem 

pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních materiálů, výměnu zkušeností 

apod.  Je možné průběžně zasílat podněty k doplnění webové stránky vč. odkazů na zajímavé webové 

prezentace, materiály apod. Členové skupin mají možnost se k webové stránce vyjádřit, poslat 

náměty, připomínky. Na stránce se v současné době pracuje, a pokud to technicky bude možné, 

budou připomínky a náměty zohledněny při vytváření stránky.   

Funguje také Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ . zde jsou 
uveřejňovány informace zaměřené na širší odbornou i neodbornou veřejnost. Děkujeme všem, kteří 
již dali stránce like.  

Z týmu Krajského akčního plánu pro vzdělávání (KAP) vzešla zajímavá nabídka, zaměřená na asistenty 

pedagoga, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe a pracovně růst. Zvou nás na první z cyklu 

kaváren nejen pro asistenty pedagoga. Koná se 28. 11. 2018 od 16.00 hod. v kavárně 3 min chůze od 

Masarykova nádraží v Praze, ale pokud bude zájem, mohou se další schůzky konat i v Českém Brodě. 

Na setkání budou zváni i po domluvě vybraní odborníci.  

Bližší informace: kavarnanejen@email.cz nebo tel.: 721 085 141 

Z osobního jednání s pí ředitelkou Majerovou, (MŠ Liblice) vzešel podnět k vytvoření seznamu 

nekvalifikovaných náhradníků na odpolední služby u dětí v MŠ, kteří by po krátkém (cca půldenním) 

zaškolovacím kurzu byli k dispozici pro všechny MŠ v obvodu. Takoví pracovníci jsou vítáni jako 

záskok za nemocnou pí učitelku. Zúčastněné považují takový seznam za více než užitečný.   

Dále byla projednána možnost víkendového výjezdního zasedání pracovní skupiny na téma psychické 

hygieny, předcházení vyhoření a osobního rozvoje pedagogů v MŠ, doplněný kreativní dílnou např. 

s Mgr. Ulíkovou. Přítomní preferují pobyt v přírodě s možností využit služby wellness ve volném čase. 

Dále mají zájem o přizvání i ostatních kolegyň z MŠ. Celkový počet by neměl přesáhnout 20 pedag. 

pracovníků. Plánováno na únor. Prosíme nepřítomné členy PS o vyjádření zájmu o tuto aktivitu na 

e-mail vraj@posemberi.cz  do 26. 11. 2018.  

Příští setkání PS se bude konat v rámci představení metody prof. Elkonina v úterý, 27. 11. 2018, 

14:00 – 16:00, v Oranžové zahradě.  

https://skoly-orp-cb.eu/
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Ad 2). Představení Malé technické univerzity 

Cílem projektu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita (MTU) je, co nejdříve a na 

základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických 

pracovníků o technické a přírodovědné obory. Prostřednictvím programu MTU pěstují v dětech vztah 

k reálnému světu a přispívají k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí a návazně u dětí 

na 1. stupni ZŠ, rozvíjí technické a logické dovednosti dětí. 

Projekt vznikl na základě dětských otázek typu: „Tatínku, kam teče voda, když spláchnu?“ „Mami, 

proč žárovka svítí?“. Každé malé dítě přijde jednou s podobnou otázkou. A odpověď není jednoduchá. 

Potrubí a dráty nejsou vidět, a pouhé vysvětlení nestačí. MTU se snaží dětem na tyto otázky pomoci 

najít odpověď. Názorně a jednoduše s pomocí hry a příkladů je dovedeme k tomu, že si na tyto otázky 

dokážou správně odpovědět samy, zároveň děti motivujeme k pokládání otázek dalších.  

Při přípravě lekcí byli ke spolupráci přizváni projektanti, architekti, pedagogové z mateřinek i speciální 

pedagogové a dětský psycholog.  Význam adekvátního vzdělávání u dětí již v předškolním věku byl 

prokázán nejen praxí, ale je mu věnována pozornost i mezi odborníky.  

Během posledních dvou let lektoři MTU navštívili cca 900 škol a poskytovali dětem prostřednictvím 

programu základy technického vzdělání a logických dovedností. Získaná zpětná vazba ukázala, že řada 

pedagogů by ráda dětem tyto technické základy předávala sama. Proto jsme připravili pro pedagogy 

školení akreditované v rámci systému DVPP.   

Jednotlivé moduly jsou zpracovány návazně a pestře tak, aby v nich byly obsaženy všechny vzdělávací 

oblasti RVP. Setkání jsou zaměřena na zapojení všech dětí ve třídě a svou obtížností vycházejí 

z potřeb a možností daného věkového období. Úkoly jsou koncipovány od jednoduchých ke 

složitějším v rámci didaktických zásad a je zohledňován individuální přístup ke každému dítěti. 

Individuální tvoření je propojeno s kooperativním, kdy dílo jednotlivého dítěte je spojováno v celek 

kolektivu a dokončováno ve skupinových pracích. Zapojeno je tak i sociální hledisko. 

Nabídka pro MŠ: 

Soubor vzdělávacích lekcí pro děti viz letáček Malá technická univerzita, navazujícím materiálem jsou 

Sešity techomalovánek (v příloze č.2). Sešity techomalovánek pořídíme v nejbližší době do knihovny 

v PPP. 

Projektové dny – Lektor s dětmi absolvuje vnitřní i venkovní aktivity např. kolíkují reálnou stavbu 

a zkoumají stabilitu prostředí.  

Inspirativní školení pro učitele -, pro inspiraci a předání dobré praxe. Tento seminář je již domluven 

na 21. 8. 2019 v rámci Letní školy pedagogů. 

 

MTU propojuje všechny gramotnosti podporované MŠMT: 

Čtenářská gramotnost (porozumění obsahu, rozšiřování slovní zásoby, odhad neznámých slov, atp.) 

Matematická gramotnost (řešení problémů metodou pokus-omyl, logické operace: třídění, 

uspořádání, stavění podle plánu, situační učení) 

Polytechnická gramotnost (technické schopnosti - tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) 

a následně vlastní činnost, základy technického kreslení a konstruktivního myšlení, rozvoj prostorové 



orientace a představivosti, matematicko-logické myšlení, individuální přístup – kreativní řešení 

problému, samostatnou i skupinovou práci) 

Příprava na Digitální gramotnost (orientace na síti, krokování, algoritmy = jednoduché návody 

k řešení každodenních problémů). Více viz letáček Malá digitální univerzita (MDU, viz příloha č. 3). 

V rámci Malé digitální univerzity se děti seznamují s prací programátora – učitele robotů, učí se 

chápat přenos digitálních dat. Velmi zajímavá byla ukázka robota, kterého mohou děti samy 

programovat a zapisovat jednotlivé kroky tak, aby třeba dojel po šachovnici na určené místo. Lektoři 

MU pracují s chybou a nechají děti, aby samy vymyslely způsob opravy a zapojily tak logické myšlení. 

Počítače a techniku používáme, aby nám pomáhala a usnadňovala práci, máme zájem na tom, 

abychom je uměli ovládat i zdatněji, než jen jako uživatelé her na tabletu.  

Digitalizace ICT – tým MU připravuje pro Národní ústav pro vzdělání program Digitální výchovy na 

koberci jako alternativu k používání tabletů ve školkách. 

 

Ad 3) Účastnice si sdělily novinky ze svých MŠ. 

Ad 4) Následovala prohlídka nové třídy MŠ Doubravka.  

 

Zapsala Veronika Svěcená, doplnila Jiřina Soukupová 

 

Příloha č. 1: Co vše program rozvíjí 

Příloha č. 2: Letáček Malá technická univerzita 

Příloha č. 3: Letáček Malá digitální univerzita   



Příloha č. 1 

 

Co vše program rozvíjí? 

 Tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) 

a následně vlastní činnost. 

 Individuální přístup. 

 Práci samostatnou i ve skupinách. 

 Rozvoj prostorové orientace 

a představivosti. 

 Logické myšlení (analyticko-syntetické 

postupy, převod abstraktního obrazu 

v konkrétní dílo.) 

 Koncentrace pozornosti a vnímání. 

 Procvičování hrubé a jemné motoriky. 

 Rozvoj komunikačních dovedností. 

 Hodnocení a sebehodnocení dětí. 

 

V jednotlivých lekcích jsou obsaženy následující dílčí cíle:  

Dítě a jeho tělo 

 Uvědomování si vlastního těla. 

 Zdokonalování dovedností v oblasti jemné 

motoriky. 

 Dítě a jeho psychika 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových 

dovedností (vnímání, naslouchání, 

porozumění). 

 Přechod od konkrétně názorného myšlení 

k myšlení logickému. 

 Rozvoj paměti a pozornosti. 

 Rozvoj tvořivosti. 

 Dítě a ten druhý 

 Posilování prosociálního chování ve 

vztahu k ostatním lidem. 

 Rozvoj interaktivních a komunikačních 

dovedností verbálních i neverbálních. 

 Rozvoj kooperativních dovedností. 

 Dítě a společnost 

 Rozvoj schopnosti žít ve skupině ostatních 

lidí – spolupráce. 

 Vytvoření základů aktivních postojů ke 

světu, pozitivních vztahů ke kultuře 

a umění, rozvoj dovedností umožňující 

tyto vztahy a postoje vyjadřovat 

a projevovat. 

 Rozvoj společenského a estetického 

vkusu. 

Dítě a svět 

 Seznamování se s místem a prostředím, ve 

kterém žijeme, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu. 

 Vytváření elementárního povědomí o 

širším kulturním i technickém prostředí, o 

jeho rozmanitosti a vývo










