
STUDIJNÍ POBYT V TYROLSKU  

Od  22.února do 7. března 2013 jsem mohla společně s Marií Vozábalovou z MŠ v Uherském Ostrohu 
absolvovat studijní pobyt v Mateřské škole ve Schlanders-Kortsch, kde se nám věnovala vedoucí této 
MŠ paní Veronika. 
Jsem moc ráda a také moc vděčná, že jsem mohla do Tyrolska odjet a prožít tam tuto praxi. 
Měla jsem také to štěstí, že jsem mohla vidět 3 školky – v Kortsch, kde jsme pobývaly celou dobu a 
pak návštěva ve školce ve Schluderns a Schlanders. Tak jsme mohly vidět školky na vesnici ale také ve 
městě a třídu s asistencí u postiženého dítěte. 
Tento pobyt byl pro mě velmi inspirativní, přivezla jsem si hodně zážitků ale hlavně nových nápadů a 
inspirací pro mou práci. Ať už se jedná o samotnou práci s dětmi, o přístup k dětem, tak také samotné 
pomůcky, koutky pro tvoření a pro hru, dílny vybavené nářadím, Montessori místnosti  a pomůcky. 
Je hodně věcí, které můžeme i u nás použít, které můžeme postupně zavádět, pak je ale také hodně 
věcí, které v našich podmínkách není možné uplatnit. 
Moc se mi líbí u nich pracovní doba, že mohou být celou dobu s dětmi obě učitelky, pak se jedna 
může věnovat určité skupině dětí, případně s nimi pracovat v jiné třídě v klidu. Mají dostatek 
prostoru, využívají různé koutky, včetně prostor na chodbách, děti si mohou hrát rozděleně a nemusí 
spolu trávit čas celý den v jedné třídě. 
Je tam jiná mentalita, moc se mi líbilo, jak lidé žijí v klidu, nespěchá se, všichni jsou na sebe milí, 
usměvaví, cítila jsem pocit bezpečí a bylo mi tam moc dobře. 
Pobyt byl dostatečně dlouhý, déle už bych tam asi být nechtěla. 
Také jsem přemýšlela o tom, kdybych jela s někým cizím, koho bych neznala a také bychom si třeba 
nemusely „sednout“, že by asi bylo docela obtížné být spolu 14 dní celé dny a spát spolu na 
manželské posteli :o) – to je jen takový můj postřeh. 
Jinak moc děkuji, bylo to skvělé. Ta němčina mě trochu potrápila, ale všichni měli na nás ohled. 
Přála bych všem, aby to mohli také zažít a prožít. 
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