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CO JSEM SE NAUČILA/PŘÍP. CO BYCH SE CHTĚLA NAUČIT? 

1. nové písně a hry a způsob jejich předávání dětem 

 

2. obdiv k disciplíně a řádu, který byl velmi prospěšný 

 

3. obdivuji srdečnost učitelek a ochotu podělit se o zkušenosti 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI? 

- Využívání písní k přesunům dětí 

- Ve chvilkách čekání písně s pohybem 

- Zpracování portfólií a diagnostika dětí – velká inspirace pro naši diagnostickou práci 

- Spolupráce s rodiči – i co se týká právě přípravy předškoláků do školy a tvoření portfolia 

- Námět roku v MŠ Schluderns – učíme se dělit o chleba, o světlo, o pomoc – Martin, 

Mikuláš,… 

- Prožití narozeninové slavnosti 

- Prožití příběhu o sv. Martinovi – jednotlivé kroky Pedagogiky Franze Ketta (postřehy do 

praxe) 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ POMŮCEK? 

Zaujaly mě zejména Montessorri pomůcky. Už jsme si některé vyrobili. A také stolní hry.  

Na zahradě děti používaly i takové věci jako pneumatiky, dřevěná vozítka – ta už máme také 

vyrobené. 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PRACOVNÍCH VZTAHŮ? 

Obdivovaly jsme systém školek – v čele s Marianne. Obdivovaly jsme spolupráci – každý rok má své 

téma. Učitelky se na ně připravují a dávají své postřehy dalším k dispozici. Ve třídě je hlavní učitelka a 

pomocná učitelka celý den. 

 Co bylo pro mě otázkou, bylo 3x ročně školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví… 

 

NEJSILNĚJŠÍ DOJEM /POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ / MÁM (POPIŠ KONKRÉTNÍ SITUACI) 



„pozitivní“: 2 učitelky na třídě celý den – v Tyrolsku je ale „den v MŠ“ jen 7-hodinový, u nás má 10 

hodin 

„negativní“: Převlékání a přezouvání – naše děti se stále převlékají – když jdou do třídy, na zahradu, 

ze zahrady, odpočívat, když vstávají… Tam se to moc neřešilo. Děti šly i v botech k obědu… Je pravda, 

že se po zemi nikdo neválel ani si na zemi nehrál. Od oběda se po chvilce písniček šlo opět na 

zahradu. 

 

NAPIŠ CCA VE DVOU VĚTÁCH „MOTTO“ SVÉHO POBYTU 

Dovolená :o) 

 

JAK BYS VYLEPŠILA ORGANIZACI POBYTU? 

Myslím, že to bylo úplně akorát. Byly jsme 2 stážistky. Prožily jsme v MŠ plných 14 dní. Ubytování 

bylo skvělé. 


