
 

 

 

 

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V JESLÍCH A MŠ BAMBÍNO 

  

 

 

Vážená paní ředitelko/ vážený pane řediteli,  

v rámci Místního akčního plánu jsme pro pedagogické pracovníky v předškolním zařízení připravili 

sdílení dobré praxe, návštěvu v jeslích a mateřské škole Bambíno  v Praze.   

Reagujeme na závěry dotazníkového šetření a na poptávku pedagogických pracovníků mateřských 

škol v regionu. Jedná se především o práci s dětmi do tří let a s tím související sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Jesle a školka Bambíno nabízí během 

jedné návštěvy, jedinečnou ukázku pedagogické činnosti s dětmi od 6 týdnů do 6 let a může 

posloužit jako zdroj inspirací pro Vaši práci. 

Specifika zařízení 

- dvě předškolní zařízení soukromého typu na Vinohradech a v Dejvicích 

- provozní doba 7:30 – 18:00 

- v týmu pracuje 24 odborníků (ředitelka, obchodní ředitel, HR manažerka, manažerka vzdělávacích 

projektů, office manažerka, manažerka pobočky, speciální pedagog – logoped, 4x učitel v MŠ, 3x 

učitelka v MŠ, 3x učitelka v jeslích, asistentka v jeslích, administrativní pracovnice, hospodyně, 

správce budovy – řidič, řidič, externí pedagogický konzultant) 

- do jeslí jsou přijímány děti od 6 týdnů do 2,5 – 3 let 

- do MŠ jsou přijímány děti od 2,5 let do školního věku 

- webové stránky: skolkabambino.cz 

Program exkurze 

- den návštěvy 9. 11. 2016, od 8:30 do 12:30 hodin  

- přeprava vlakem společnosti RegioJet, využití MHD a metra po Praze  

- odjezd z hl. vlakového nádraží Hranice v 5:07 → příjezd do Prahy v 7:58 

- předpokládaný odjezd z Prahy 14:46 → návrat do Hranic v 17:32 

- doprava hrazena z projektu MAP (koupě společné jízdenky) 

- ukázka práce s dětmi v jeslích a mateřské škole, prohlídka zařízení, reflexe 

- určeno pro 20 pedagogů z regionu Hranicko 

- návštěva je z kapacitních důvodů rozdělena do dvou skupin  

Bambino Vinohrady (10 pedagogů), Bambino Dejvice (10 pedagogů) 

- součástí programu je oběd - hrazen z projektu MAP 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosíme o závazné přihlášení zájemců zde, nejpozději do 25. 10. 2016 

Případné dotazy posílejte na mail h.gadurkova@regionhranicko.cz, tel.: 773 593 020. 

http://www.skolkabambino.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9AX_gCiNET42Gff2sK1Px3Ob-Z6F2ATXjCxU1lHVFg88Wqg/viewform
mailto:h.gadurkova@regionhranicko.cz

