
 

 

 

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V MATEŘINCE BRNO 

 

Vážená paní ředitelko/řediteli,  

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

sdílení dobré praxe, návštěvu ve zdravé školce s montessori programem  Mateřinka Brno.  

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. Mateřinka Brno nabízí během jedné 

návštěvy jedinečnou ukázku pedagogické činnosti s dětmi od 1,5 do 6 let a může posloužit jako zdroj 

inspirací pro Vaši práci. 

Specifika zařízení 

- Montessori zdravá školka a jesle, hlídání dětí, Centrum mateřinka Brno 

- předškolní zařízení soukromého typu 

- provozní doba 7:30 – 17:00 

- v týmu pracuje 6 odborníků (ředitelka, předškolní pedagog – speciální pedagog – výtvarnice, 

pedagog – sociální pedagog – lektor Baby masáží, lektor Angličtiny pro děti – asistent pedagoga, 

asistent pedagoga – zdravotní sestra) 

- do jeslí jsou přijímány děti od 1,5 do 3 let 

- do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let 

- harmonogram dne v MŠ je totožný s programem běžných MŠ (ranní činnosti, první vzdělávací část, 

rozcvička, hygiena, svačina, druhá vzdělávací část, komunitní kruh na elipse, pobyt venku, oběd, 

odpočívání, svačina, třetí vzdělávací část, hra + pobyt venku) 

- webové stránky: montessori-skolka-brno.cz 

Program exkurze 

- den návštěvy úterý 22.11. 2016, od 8:30 do 11:00 hodin  

- přeprava vlakem společnosti ČD, využití MHD po Brně  

odjezd z hl. vlakového nádraží Hranice v 5:22 → příjezd do Brna v 7:02 

odjezd z Brna hl.n. 13:02 → návrat do Hranic ve 14:44  

- doprava hrazena z projektu MAP (koupě společné jízdenky) 

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

- z kapacitních důvodů je návštěva určena pro 10 pedagogů (max. 12) z regionu Hranicko 

- Mateřinka Brno poskytne drobné občerstvení  

- součástí programu je oběd - hrazen z projektu MAP 

 

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

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

 

http://www.montessori-skolka-brno.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ1Jda1P6I_PB8PJrrfv3cN044aHwmyooL61I8N_IWXCy9iA/viewform
mailto:h.gadurkova@regionhranicko.cz

