
Zpráva ze stáže v Kindergarten Reschen 

Ve dnech 20.-28.9. 2010 jsem se zúčastnila stáže v Kindergarten Reschen. Jedná se o 

mateřskou školu , která má zapsáno 17 dětí o které pečuje učitelka (úvazek 100%) a 

pedagogická spolupracovnice(úvazek 75%). V době mého pobytu docházelo do MŠ 13 dětí. 

Provoz MŠ byl krátce po zahájení školního roku, což mi umožnilo sledovat průběh adaptace 

nových dětí. Možnost pobývat v MŠ v tomto období byla pro mne velmi přínosná. 

V rámci této stáže jsem dostala příležitost seznámit se se strukturou řízení MŠ, složením 

zaměstnanců, organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,legislativou. 

Na ředitelství ve Schlanders jsem s ředitelkou Marianne Bauer a její zástupkyní prožila velmi 

intenzivní čas, kde mi byla kromě prezentace struktury řízení MŠ v oblasti Schlanders také 

velmi podrobně vysvětlena pedagogická vize, realizována v MŠ v podobě „Leitbild" Na 

závěr jsem zhlédla film, který ukazoval, jak je tento přístup realizován v mateřských školách 

prakticky. 

Po domluvě s ředitelkou Marianne Bauer jsem dostala příležitost jedno odpoledne prožít v 

Kindergarten St. Valentin. Jedná se o zařízení, které navštěvuje 42 dětí, pracují zde 2 

učitelky, 2 pedagogické spolupracovnice a jedna pedagožka pro integraci. 

V obou mateřských školách jsem mohla nahlédnou do ročních plánů pedagogické činnosti, 

pročíst si přípravy učitelek a literaturu, ze které čerpají, zásobníky činností, básní a písní pro 

děti, odborné časopisy. Zaměřila jsem se velmi podrobně na způsob vedení portfolia 

jednotlivých dětí. Dostala jsem k možnosti nahlédnout do osobních složek dětí. Zaujal mě 

systém dalšího vzdělávání pg. pracovníků. 

V mateřské škole v Rešnu jsem s učitelkou denně probírala témata, která se týkala aktuálních 

situací v rámci pg. činnosti, adaptace dětí, přístupu k dítěti, her.  

Během pobytu jsem měla příležitost nejen informace získat, 
ale především prožít atmosféru, v jaké je veškerá činnost 
vedena. V této mateřské škole to byla především důvěra, klid, 
soustředěná pozornost učitelky k dítěti. 

Stáž byla velmi dobře organizována, ze strany ředitelky Marianě Bauer a její zástupkyně 

Waltraud Tinzl jsem se setkala s velmi přátelským přijetím a zájmem, který daleko přesahoval 

mé očekávání. V Kindergargarten Reschen i St. Valentin jsem měla ukázkové pracoviště pro 

realizaci pedagogického přístupu v duchu „Leitbild" 


