
Harmonogram závěrečné konference k projektu Školka nové generace  
 24.6.2015, multifunkční aula Gong  

 

 
 

9.00 – 9.15  Zahájení  
 

9.15 – 10.45 Letem ČR i světem aneb zkušenosti a nejzajímavější okamžiky 
z domácích i zahraničních stáží 

 MŠ Čeladenská Beruška: co zachytila kamera; stáže očima mentorky  
- paní Natálie Toflové. 

 Univerzitní mateřská škola VŠB – TUO: sestřih toho nejlepšího a 
zkušenosti z pohledu účastníka – paní Martiny Rakové. 

 MŠ Čelakovského Havířov -  okem kamery. 
 Osobní dojmy i poznatky k fungování mateřské školy v Litvě, Kelmės 

„Kūlverstuko“ – účastnice zahraniční stáže - paní Jarmila Váňová a 
Zuzana Nováková. 

 Zastavení s kamerou na tuzemské stáži v MŠ Hochmanova v Brně. 
 American School of Wroclaw. Mezinárodní mateřskou školu, kde 

hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina, představí její ředitelka 
– paní Minakshi Sharma. Paní Leona Draslíková k tomu přidá 
zkušenosti z pohledu účastníka. 

 Česko- anglická MŠ Hello Teddy Ostrava – inspirace z tuzemské 
stáže tak, jak je zachytilo oko kamery. 

 Postřehy, odlišnosti i podobnosti fungování předškolního vzdělávání 
ve Velké Británii, Huntingfield Pre-School – paní Halina Biegunová.  
 

10.45 – 11.00 Přestávka 
 

11.00 – 12.00 Lektor kurzu Osobnostního rozvoje Jiří Halda a jeho zamyšlení: Co 
jsou oprávněné požadavky rodičů v zájmu dětí, co spíše vrtochy a 
rodičovská pohodlnost? „Jak v tom chodit“ aneb co je a co už není 
v kompetenci pedagoga mateřské školy. 
Ohlédnutí za Barvami života – osobnostní profil pedagoga MŠ.  
 

12.00 – 12.30  Oběd 
 

12.30 – 13.15 Ohlédnutí za polytechnickými workshopy 
 Lektorka workshopů „Pokusy a objevy“ a „Zahrada“, mentorka 

programu Začít spolu - paní Juliana Gardošová shrne: Co děti 
(ne)svedou a jak je to doopravdy. Vzájemná inspirace a tipy a triky, 
které workshopy přinesly.  

 Lektorka workshopů „Dílna“ a „Kostky a stavebnice“, ředitelka MŠ 
Hello Teddy paní Radmila Kuboňová: jak si založit centra a poradit si 
(prostor, finance, dodavatelé a další).  
 

13.15 – 13.30 Diskusní fórum: dotazy, zkušenosti 
 

13.30 – 13.45 Závěr konference; losování o zajímavé ceny  
 

14.00 Prohlídka Světa techniky pro účastníky konference – zdarma. 


