
Systém akreditovaných vzdělávacích 

kurzů pro pedagogy MŠ  

Vzdělávání pedagogů MŠ a 

pracovníků v předškolním 

vzdělávání 



- Od ledna 2014 do března 2015 

- 4 kurzy, které jsme zopakovali 2x (jeden 

kurz 1x) 

- Byly to dvoudenní kurzy (16 hodin) 

- Kapacita 20 – 25 osob (u dvou16 osob) 

- Kurzy byly zaměřeny na práci se sociálně 

znevýhodněnými a sociálně vyloučenými 

dětmi v MŠ v celém třídním kolektivu 
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- Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v 

prostředí MŠ 

- Podpora čtenářských dovedností v MŠ – 

specifika práce s dětmi z čtenářsky 

nepodnětného prostředí 

- Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na 

vstup do školy 

- Možnosti MŠ pro podporu dětí z jazykově 

odlišného prostředí 

- Rodiče spojenci mateřské školy – respektující 

komunikace s rodiči 
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- Kurzy byly určeny pro pedagogy MŠ, 

asistenty pedagoga, pedagogy přípravných 

tříd, pracovníky neziskových organizací, a 

učitele 1. a 2. třídy ZŠ 

- Zvali jsme pedagogy z celého Zlínského 

kraje (…) 

- kurzy byly akreditovány MŠMT a byly 

poskytovány zdarma 
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- Diakonie měla na starosti organizační 

stránku (propagace, zvaní pedagogů, 

prostory, občerstvení, materiály apod.) 

- ČvT zajišťoval lektory a náplň kurzů. 

- Převážné většině pedagogů se velice 

líbily témata i atmosféra kurzů. Lektory 

hodnotili taky velice kladně. 
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- Závěrečné dotazníky byly hodnoceny 

převážně kladně.  

- Nejvíce se líbil kurz Rodiče spojenci 

mateřské školy – respektující komunikace 

s rodiči druhý běh. 

- Kurzy se líbili, až na pár nespokojených 

účastníků u dvou kurzů (Komunikace 

s rodiči, první běh a Prosociální 

dovednosti první běh) byly kurzy přijaty 

velice kladně. 
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- Pedagogové by uvítali další vzdělávání, 

další kurzy buď pro sebe nebo pro své 

kolegy 

- detailnější seznámení s danými 

metodami (KIKUS, Grunnlaget) 

- taky více praktických ukázek 

- uvítali by další konzultace s lektory  
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- Z jaké instituce se nám účastníci nejvíce 

hlásili? 

- V drtivé většině z MŠ, pak z různých 

Neziskových organizací a pak v malém 

množství ze ZŠ 

- S praxí do 5 let – 27 učitelek 

5 až 20 let – 13 učitelek 

Nad 20 let - 27 učitelek 
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- Celkem 7 projekcí s následnou diskuzí o 

inkluzivním vzdělávání v ČR 

- Film „Všichni spolu“ 2x na  Vsetíně a 1x 

ve Valašském Meziříčí 

- Film „Všichni spolu“ na ZŠ Integra 

- Film „Jak měníme školu“ 2x na Vsetíně a 

1x ve Zlíně ve spolupráci s UTB ve Zlíně 

FHS 

Projekce dokumentárních filmů Berg 

Fidel a Jak měníme školu 



Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ 
jak aktivně zapojit všechny dětí v kolektivu 

alternativní formy práce s dětmi (individuální i skupinová práce) 

skupinová dynamika – krizové momenty a jak je překlenout 

nástroje pro práci s dětmi se SVP 
 

Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce s 

dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí 
rozvoj předčtenářských dovedností (vizualizace, shrnování, předvídání) u 

dětí - nečtenářů 

podpora „pro – čtenářského“ prostředí ve školce 

třífázový model učení E – U – R 

rozvoj postojů a kritického myšlení u dětí 
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Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy 
alternativní metody učení 

metoda Grunnlaget (podpora porozumění základním pojmům a kategoriím 

→ efektivnější výuka) 

znalosti i praktické dovednosti pro práci s dětmi se SVP 

 

 

Možnosti MŠ pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí 
jazyková práce s dětmi předškolního věku 

čeština jako komunikační nástroj a vyučovací jazyk 

využití metodologie KIKUS 

práce s modelovými lekcemi 
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Rodiče spojenci mateřské školy – respektující komunikace s 

rodiči 
Očekávání a obavy pedagoga v komunikaci s rodiči  

Principy efektivní komunikace a rozvoj strategií partnerské komunikace 

s rodiči 

Práce s emoční inteligencí 
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Děkuji za pozornost! 
Pavel Kotrla 

Diakonie ČCE – středisko Vsetín 

 

kotrla.vsetin@diakonie.cz 
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