
  
Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové!  

Dovolte nám, abychom se na Vás i v letošním roce obrátili s nabídkou aktivit projektu OP VVV „Podpora 

vzájemného učení pedagogů MŠ“. Některé z Vás se účastnily našich aktivit již v roce 2017 a víte již, že 

všechny aktivity jsou zcela zdarma, je hrazeno cestovné, stravné, noclehy. Workshopy jsou vedeny 

zkušenými odborníky, praktiky a vysokoškolskými učiteli a v loňském roce se setkaly s velmi dobrým 

hodnocením ze strany zúčastněných pedagogů.   

Workshopy probíhají v Č. Budějovicích, příp. ve Vodňanech.  

Co Vám nabízíme?  

1. Workshopy, které jsou součástí aktivity KA3 Kolegiální podpora a jsou členěny do šesti oblastí 

(jednotlivých témat):  

KA3.1 Podpora mentoringu - Workshop je zaměřen na budování stěžejních kompetencí mentora 

(komunikace a aktivní naslouchání, styly učení dospělých, povzbuzování a motivace, budování důvěry 

a empatie, podpora a zpětná vazba, sebereflexe). Součástí obsahu jsou metody sebereflexe a 

formativní hodnocení v praxi. Účastníci se také seznámí jak se zkušenostmi realizace mentoringu v 

zahraniční, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách. Celková dotace 

workshopu je 40 hodin (10 - 16 účastníků ve skupině).   

KA3.2 Individualizace vzdělávání - Ve workshopech se zabýváme principy individualizovaného 

vzdělávání v mateřské škole nejen ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání, ale především na vnímání a 

rozvíjení každého jednotlivce s jeho individuálními vzdělávacími potřebami a zájmy. Současně zahrnuje 

podporu mentoringu a osobnostně sociálního rozvoje. Celková dotace workshopu je 48 hodin (10 - 16 

účastníků ve skupině).  

KA3.4 Matematická pregramotnost - V uplynulém roce se stala hlavní protagonistkou workshopů 

matematické pregramotnosti známá vysokoškolská pedagožka a propagátorka předškolního vzdělávání 

v oblasti matematiky Michaela Kaslová. Její dílny byly velice praktické, učitelky měly možnost zúčastnit 

se i ukázky přímé práce s dětmi. Součástí je i podpora mentoringu a osobnostně sociálního rozvoje. 

Celková dotace workshopu je 48hodin (10 - 16 účastníků ve skupině).  

KA3.5 Podpora formativního hodnocení - V těchto workshopech bylo v loňském roce velmi úspěšně 

propojeno užití pedagogiky Franze Ketta s nejnovějšími poznatky v oblasti formativního hodnocení a 

stejným způsobem budou dílny vedeny i v letošním roce. Pro účastníky to znamená, že teorii 

formativního hodnocení si budou pojmenovávat na praktických činnostech čerpaných z pedagogiky 

Franze Ketta. Součástí je též podpora mentoringu a osobnostně sociálního rozvoje. Celková dotace 

workshopu je 48 hodin (10 – 16 účastníků ve skupině).  

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání - Obsah workshopů přinesl v uplynulém roce 

nabídku aktivit z různých oblastí environmentálního a polytechnického vzdělávání od praktických 

ekologických aktivit přes činnosti s konstruktivními stavebnicemi, hrnčířskou hlínou atd. I v roce 2018 

se budeme snažit nabídnout co nejpestřejší setkávání spolu se snahou o zapojení těchto aktivit do 

integrovaného vzdělávání. Součástí je i podpora mentoringu a osobnostně sociálního rozvoje. Celková 

dotace workshopu je 48 hodin (10 - 16 účastníků ve skupině).  



  

Všemi workshopy vás budou provázet manažerky klíčové aktivity KA3 Kolegiální podpora Eva 

Svobodová a Hana Švejdová a především tým expertů na danou problematiku, např. Michaela  

Kaslová, Eva Rybárová, Eva Muroňová, Hana Nádvorníková,  Markéta Světlíková, Zuzana Kupcová, 

Martina Lietavcová, Lenka Smržová, zástupci ČŠI a mnoho dalších…  
 

Harmonogram workshopů 2018:  
 

1. POLOLETÍ ROKU 2018   

Předpokládaný 

termín  
Akce  

Předpokládané místo 

konání  

7. 2. - 8. 2.  KA3.2 Individualizace vzdělávání  ČB  

4. - 5. 4.  

KA3.1 Podpora mentoringu  

KA3.4 Matematická pregramotnost  

KA3.5 Podpora formativního hodnocení   

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání  

Vodňany  

  

11. - 12. 4.  KA3.2 Individualizace vzdělávání  Vodňany  

23. - 26. 7.  

KA3.1. Podpora mentoringu  

KA3.2 Individualizace vzdělávání  

KA3.5 Podpora formativního hodnocení   

Vodňany  

  

30. - 31. 7.  
KA3.4 Matematická pregramotnost  

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání  

Vodňany  

  

2. POLOLETÍ ROKU 2018  

Předpokládaný 

termín  
Akce  

Předpokládané místo 

konání  

2. - 3. 10.  KA3.2 Individualizace vzdělávání  Vodňany  

4. - 5. 10.  

KA3.1 Podpora mentoringu  

KA3.4 Matematická pregramotnost  

KA3.5 Podpora formativního hodnocení   

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání  

Vodňany  

  

  

 

Důležité informace:  

Workshopy jsou vždy dvoudenní. Stravování je zajištěno, pro zájemce bude zajištěn i nocleh.  

Pokud někdo nebude moci absolvovat některý z uvedených termínů, bude mu umožněn náhradní 

termín či individuální způsob absolvování.  

2. KA5 Příklady dobré praxe – stáže:   

Cílem této aktivity je umožnit českým pedagogům výměnu zkušeností s jejich kolegy v České republice 

i v zahraničí a umožnit jim nahlédnout na známou problematiku z jiného úhlu pohledu prostřednictvím 

stáže v zařízeních předškolního vzdělávání.  

Délka stáže: týden (pondělí - pátek, bez cesty)                       Období realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019  

Průběh aktivity: v rámci aktivity bude podpořeno alespoň 30 pedagogů předškolního vzdělávání každý 

rok projektu. Vybírána jsou zařízení předškolního vzdělávání, která pracují na principech waldorfské či 

montessori pedagogiky, mateřské školy s environmentálním zaměřením,  s rozšířenou výukou jazyků a 

další alternativní MŠ. Zahraniční stáže jsou umožněny učitelkám MŠ po celou dobu projektu ve státech 

EU.   



  

Program stáží: V rámci aktivity jsou stáže kompletně organizačně i finančně zajištěny (oslovení institucí, 

zajištění dopravy, ubytování a stravování dle nastavených denních limitů) včetně přípravy programu 

stáže a všech dokumentů. Program stáže bude zahrnovat seznámení s danou institucí, náslech a 

pozorování, aktivní zapojení ve vzdělávacím procesu, způsoby spolupráce s rodiči a zpětnou vazbu 

formou závěrečného setkání účastníků s hostiteli.   

Výstupy: Každý stážista připraví Závěrečnou zprávu vč. příloh, kterou zašle manažerovi KA5 do 14 dní 

po návratu ze stáže. Poznatky získané na stáži účastník stáže dále přenese svým kolegům 

prostřednictvím prezentace, nebo prostřednictvím informací na pedagogické radě MŠ.  

Realizace stáží probíhá dle individuální domluvy a nabídky!  

                 

Více informací naleznete na stránkách projektu:  

                                 http://www.pf.jcu.cz/misc/pvupms/  

  

  

JAK SE NA PROJEKTOVÉ AKTIVITY PŘIHLÁSIT?  
  

Přihlašování na workshopy, stáže je možné on-line na adrese: 

https://goo.gl/forms/cH5J6MPDQAIxw8tw2, a to do 31. 3. 2018.  

Případné dotazy zodpovíme na adrese: workshopy@pf.jcu.cz, nebo telefonicky: 

776406235 (Dagmar Vořechovská).  

  

  

Za organizační tým PF JU v Č. Budějovicích  

Miluše Vítečková, hlavní manažer projektu/odborný garant projektu  


