
Studijní pobyt v Kindergarten Kortsch  

 
         6. 12. – 17. 12. 2010 

 
  

 
 Pro studijní pobyt nám byla vybrána horská vesnička Kortsch, poblíž města 

Schlanders, kde se nachází hlavní ředitelství celého regionu – 31 školek, které řídí paní 

Marianne Bauer, velmi charismatická, moudrá, laskavá a něžná žena (viz. fotodokumentace). 

Budova školky v Kortsch je téměř nová (11 let), hezky a vkusně zařízená i vyzdobená (pouze 

pracemi dětí). Vše je prakticky uzpůsobeno pro dobrou orientaci dětí v MŠ. Děti se zde učí 

nenásilnou formou metodě globálního čtení tím, že je veškerý nábytek polepen nápisy 

psanými tiskacími písmeny (viz. fotodokumentace).  Školka je troj třídní, však z nedostatku 

dětí jsou naplněny pouze dvě třídy o počtu 18 a 19 dětí. Třetí třída je využívána společně - 

zčásti jako herna a zčásti jako koutek pro katecheze dle pedagogiky Franze Ketta, kde jsou 

uloženy veškeré potřebné pomůcky. Každé oddělení má svou třídu, malý obývací pokojíček a 

toalety s umývárnou (viz. fotodokumentace). Dále o patro víš je umístěna kuchyňka pro děti  

s kuchyňským koutem a troubou, kutilský koutek a místnost sloužící k diagnostice 

předškolních dětí. Ve sklepních prostorech se nachází klidová místnost pro odpočinek dětí 

s koutkem Montessori pomůcek, malá tělocvična, prádelna a sklad nejrůznějších věcí a 

pomůcek k výuce. V MŠ pracují dvě učitelky, tři asistentky, kuchař a pán (něco jako školník), 

který opravuje, či vyrábí dle potřeb MŠ a  pracuje pouze za jídlo.  

Otevírací doba MŠ je od 7.45 do 15.45. V celé školce vládla velmi příjemná atmosféra – 

atmosféra klidu, pokoje, lásky, přijetí jinakosti a vzájemné úcty.  

 Během svého studijního pobytu jsem byla ve třídě zkušené paní učitelky Veroniky s 

35letou  praxí, která byla zároveň hlavní učitelkou v místní školce. Její přístup k dětem byl 

vysoce profesionální a značně obdivující.  

Asistentka Roswita obstarávala veškerou pomoc během jakýchkoli  činností, ujímala se 

mladších dětí (např. během katechezí) a měla pro ně alternativní program. Také chodila 

s dětmi na školní zahradu a do klidové místnosti, kde mohly děti spát či jen tak odpočívat. Dle 

potřeby pracovala s problémovým chlapečkem s ADHD, pomáhala s vypisováním informací 

o dětech do portfolií, které sloužily k hodnocení dětí a také byly úžasnou vzpomínkou pro děti 

na školková léta. 

 

 

 

Denní režim: 
 

7.45 – 9.00  příchod dětí 

7.45 – 10.30   volná hra či činnost 

10.00 – 10.30  svačina 

10.30 – 12.00  řízená činnost 

12.00 – 12.30  oběd 

12.30 – 13.45  pobyt na školní zahradě 

13.45 – 14.45  odpočinek dětí, předškolní příprava nebo volná hra 

 

 



Program v MŠ: 
 

 

Pondělí - 6. 12. 2010 

Volitelná činnost: stolní hry, děrování stromečku či vánoční hvězdy, navlékání korálků, 

malování sv. Mikuláše nebo čerta temperovými barvami a zdobení vlněným rounem 

Návštěva Mikuláše s Ruprechtem: zpívání písní Mukulášovi, povídání o něm (kdo to byl, kde 

žil, co nosil oblečené, co dělal, jak pomáhal lidem,…), rozdávání mikulášské nadílky (každé 

dítě dostalo od Mikuláše: perníček, 2 linecká kolečka, 2 čokoládové penízky, jablíčko, 

mandarinku a od Ruprechta kousek fenyklového chleba), (viz. fotodokumentace) 

Svačina: to co dětem daroval Mikuláš s Ruprechtem 

Adventní kalendář: otevírání paprsků hvězdy nalepené na okně (dle dnů v adventu) + plnění 

úkolu ukrytého ve hvězdě 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

Starší děti: povídání o adventu u adventního věnce a čtení příběhu na pokračování 

s nalepováním postaviček a různých dalších betlémských dekorací 

Mladší děti: odpočinek v klidové místnosti  

 

 

 

Úterý - 7. 12. 2010 

Volná činnost: stejné činnosti jako v pondělí + příprava a pečení pizza šneků - práce 

asistentky s dětmi: krájení šunky a sýra,…(viz. fotodokumentace) 

Adventní kalendář 

Slavnostní svačina 

Oslava narozenin: Manuel 6 let (viz. fotodokumentace) 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě  

Dělený odpolední program:  

Starší děti: předškolní příprava 

Mladší děti: odpočinek 

 

 

Středa - 8. 12. 2010 – volný den: státní svátek 

 

 

Čtvrtek – 9. 12. 2010 

Volná činnost 

Adventní kalendář 

Svačina 

Dělený dopolední program: 

 Starší děti: předvánoční katecheze (viz. fotodokumentace) 

 Mladší děti: libovolná činnost ve třídě 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

Starší děti: dramatizace - co se přihodilo v Betlémě (děti byly oblečeny do kostýmů) 

Mladší děti: odpočinek 



Pátek – 10. 12. 2010 
Volná činnost: 

Adventní kalendář 

Dopolední návštěva u Phillippa doma spojená se svačinou: (viz. fotodokumentace) 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

 Starší děti – předškolní příprava 

 Mladší děti: odpočinek 

 

 

 

Pondělí – 13. 12. 2010 

Volná činnost 

Slavnostní svačina 

Oslava narozenin: Anna Sofie 5 let 

Adventní kalendář 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

Starší děti: předškolní příprava 

Mladší děti: odpočinek 

 

 

Úterý – 14. 12. 2010  
Volná činnost 

Svačina 

Adventní kalendář 

Dělený dopolední program: 

Starší děti: pokračování katecheze ze čtvrtku: I já chci Ježíši otevřít své srdce 

Mladší děti: libovolná činnost ve třídě 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

Starší děti: dokončování ztvárňování z dopolední katecheze 

Mladší děti: odpočinek 

Setkání učitelek s rodiči předškolních dětí 

 

 

 

Středa – 15. 12. 2010 – den zaměřený více na hru dětí 

Volná činnost: vykreslování mandal, děrování vánoční hvězdy či stromečku, stříhání sena, 

navlékání korálků, skládání trojúhelníkové mozaiky, hra v pokojíčku, hra se stavebnicí 

Svačina 

Zpívání s kytarou u adventního věnce – píseň: Kleiner grüner kranz + hra na xylofon a triangl, 

učení české písně: Bim, bam + hra na metalofon  

Pohybová chvilka 

Adventní kalendář 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 



Dělený odpolední program: 

Starší děti: skládání puzzlí dle výběru dětí a zpívání u adventního věnce 

Mladší děti: odpočinek 

 

 

 

Čtvrtek – 16. 12. 2010 

Volná činnost 

Svačina 

Oběd 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

 Starší děti: pokračování předvánoční katecheze 

 Mladší děti: odpočinek 

 

 

 

Pátek – 17. 12. 2010 

Volná činnost 

Svačina (v pátek si děti nosí na svačinu pouze zeleninu) 

Dopolední program: cvičení v tělocvičně ZŠ  - co už děti umí: přelézt a podlézt překážku, 

vyskočit a seskočit, kotoul, chůze po lavečce, po kladině a po překážkách 

Překvapení na rozloučenou - tanec s lucerničkami v tělocvičně MŠ 

Oběd 

Společné rozloučení s dětmi a personálem MŠ 

Pobyt na školní zahradě 

Dělený odpolední program: 

 Starší děti: volná hra dle zájmu dětí 

 Mladší děti: odpočinek 

 

 

 


