
 

 
 

Odborná tuzemská stáž pro mateřské školy 

ze správního obvodu ORP Žamberk a Králíky 

– MŠ Slavonice  

 

Datum a místo konání:  5.- 6.10.2017, Mateřská škola Slavonice 

Program: 

 Seznámení se systémem a organizací vzdělávání, prohlídka mateřské školy, zahrady, 

naučné stezky 

 ŠVP PV – TVP PV, specifika, spolupráce s rodinou 

 Projekty školy, zaměření školy 

 Školní stravování – součást vzdělávání dětí, podpora zdravého životního stylu, 

samostatnosti a odpovědnosti  

 Společné vzdělávání – zkušenosti 

 Podpora profesního růstu pedagogů – profesní portfolio 

 Sdílení zkušeností s pedagogy, přímá účast ve vzdělávání 

 Odpovědi na otázky 

Časový harmonogram stáže: 

1. den  

5.10.2017 

Cca 6:00 hod. Odjezd v ranních hodinách 
společně - autobus 

 

 13:00 hod. dojezd, oběd Ubytování v hotelu Arkáda  

14:00 hodin - 

17:00 hodin 

Setkání se ředitelkou MŠ – 

úvodní informace, přesun do 

prostor MŠ  

- 

 

2. den  

6.10.2017 

8-9 hodin 

  

Rozdělení do skupin – RH   Volný přesun po třídách – 
seznámení s rozložením dětí 
během ranních her a jejich 
aktivitami 

9-11 hodin náslechy ve třídách  Výběr (práce s dvouletými 
dětmi, EVVO  program na 
naučné stezce …) 



 

 
 

Pro účastníky ZDARMA. Účastníkům bude hrazeno: doprava, oběd 5.10.2017, večeře 

5.10.2017, ubytování, snídaně 6.10.2017.  

 

Představení Mateřské školy Slavonice:  

Název mateřské školy, sídlo Mateřská škola Slavonice 

Počet tříd 6 (včetně jedné speciální třídy pro děti s vadami řeči) 

Počet pedagogických 

pracovníků 
8 (tři speciální pedagogové) 
+ od září snad chůva 

www stránky www.msslavonice.cz 

Ředitelka Mgr. Vítězslava Benešová  

Specifika Mateřské školy 
Slavonice 

Párové vzdělávání v systému „dvoutřídek“, práce s portfoliem 
dítěte – individualizace vzdělávání, zkušenosti s projekty.  

MŠ má svůj EVVO program, vlastní naučná stezka + vlastní 
publikace k realizaci EVVO, bylinková zahrádka, speciální třída 
s průběžnou celodenní možností začleňování dětí do běžných 
kolektivů, výuka německého jazyka hrou, IP s dětmi se SVP. 

 

Na setkání se těší  

    Mgr. Vítězslava Benešová                 Michaela Boková   

      ředitelka MŠ Slavonice      odborná manažerka MAP  

                         

Přihlašování: 

Přihlašujte se, prosím, přes webový odkaz - https://goo.gl/forms/lo2yWd3cApNzJjqg1 nebo 

na emailu faltusova@mas.orlicko.cz. 

 

Doplňující informace ke stáži Vám sdělí Michaela Boková na tel. čísle 737 487 337 nebo 

na emailu michaela.bokova@centrum.cz. 
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