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Rozhovory:

1. paní učitelka – Povídavá
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
Ehm, pracuji již čtvrtým rokem.
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla/dosáhl?
Mám středoškolské vzdělání s maturitou.
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
No, podle mě je to postupné vzdělávání v různých oborech. Já třeba bych, hm, studovala
různé kurzy a semináře na různá témata.
Kdybych měla mluvit konkrétně o mojí práci, tak si pod tím pojmem představím různé kurzy,
díky kterým si můžu rozšiřovat svoje znalosti a dovednosti.
4. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru se dále vzdělávat?
Myslím si, že neustálé vzdělávání učitelů je určitě ku prospěchu, postupem času se mění
způsoby jak je možné jednotlivé činnosti provádět, jak získávat nové znalosti a určitě je
vhodné rozšiřovat u učitelů novinky, které se v našem oboru můžou vyskytovat.
5. Jaké novinky myslíte?
No novinky ze světa předškolní pedagogiky. Například fígle, jak s dětmi pracovat.
6. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
No zrovna si nemůžu na žádný vzpomenout.
7. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte?
Chvilka přemýšlení… Kurz jsem za celý svůj pracovní život navštívila jen jeden, když jsem
ještě pracovala ve vícetřídní MŠ. Poslední tři roky, co jsem v jednotřídní mateřské škole, jsem

nenavštívila žádný. Nemám na to čas. Kdybych si vzala volno, tak tady bude kolegyně sama a
to prostě nejde.
8. Jaký je podle Vás ideální počet navštívených kurzů, kdybyste měla ty možnosti je
navštěvovat?
Řekla bych, že minimálně jeden ročně, ale spíš i víc, třeba dva až tři. Asi podle potřeby a
nabídky.
9. Jak si vybíráte školení/kurzy/semináře? ( i v minulosti)
Ten jeden kurz, co jsem absolvovala, jsem si měla možnost vybrat sama. Vedení mi dalo
nabídku a z té nabídky jsem si vybrala sama.
Poslední roky nám vedení nařídilo pouze jeden kurz a to zdravotní, jinak kurzy vůbec
nenavštěvujeme.
10. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Já si pod tím představuji cokoliv, kde jsou propojené praktické ukázky a teorie. Jak pracovat
s dětmi, nové techniky práce s dětmi. A také poskytnuté materiály, abychom si nemusely dělat
zápisky a mohly se plně věnovat informacím, které dostáváme od lektorů.
11. Uplatňujete něco z kurzů v praxi? – příklad
Ano, ten kurz, který jsem navštívila, byl hodně praktický a týkal se hudební výchovy. Takže
využívám nové hudební metody, se kterými jsem byla seznámena. Také nové hudební
nástroje a ne jen klasický Orffův instrumentář.
12. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
No, především to bylo takové oživení, něco nového, co v nich vzbuzovalo zájem o novou
aktivitu a činnost. Především (delší pauza) hra na citerku se jim líbí.
13. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?

No, budu se spíš vyjadřovat konkrétně k potřebám, které má naše MŠ. Doporučila bych
logopedický kurz, protože ho nemá ani jedna paní učitelka a poruchy řeči se u dětí projevují
stále častěji a ve větší míře. Také by to mělo praktickou stránku, protože je v našem okolí
nedostatek logopedů, ke kterým by děti mohly docházet. Dokonce je i odmítají. Takže bych
řekla, že by bylo dobré, kdyby učitelky nějaký ten kurz měly a díky tomu by mohly dětem a
rodičům nabídnout základní a kvalitní formu pomoci.
14. Je ještě něco, co byste chtěla doplnit nebo se na něco zeptat mě?
Když jsme se dneska bavily o těch kurzech, tak mi došlo, že bych na nějaký vlastně i docela
ráda šla, protože bych těm dětem potom toho mohla nabídnout víc. A já bych si rozšířila
znalosti.

2. paní učitelka – Počítačová
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
3,5 roku
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
Středoškolské s maturitou
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
Pod pojmem celoživotního vzdělání si představuji, že v každé fázi života je potřeba něco
zjišťovat nebo studovat. Celý život se člověk prostě učí a měl by se učit.
4. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru?
Rozhodně ano, ve všech oborech je důležité se stále vzdělávat nebo ne? Protože to, co platí
teď, ať už legislativa, pedagogické styly, trendy ve výchově nebo třeba i znalosti o dětech, tak
za pár měsíců neplatí. A můžeme se seznámit s něčím, s čím třeba zjistíme, že sympatizujeme,
či nikoliv a někam nás to posouvá.
5. Co myslíte konkrétně těmi znalostmi o dětech?
No, například poruchy a práce s dětmi s různými poruchami a taky třeba různé vývojové
nemoci.
6. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Musím chvilku zapřemýšlet. Asi znám Edu in, Meta o.s., Mensa ČR, ale nevím, jestli jsou to
organizace přímo určené pro učitele.
7. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte? … A kolik kurzů by bylo podle Vás ideální za
rok navštívit?
Doposud jsem navštívila jenom jeden, protože jsem pracovala předtím v soukromé mateřské
školce a paní ředitelka kurzy neplatila a ani nás o nich neinformovala.

Teď pracuji ve státní mateřské škole prvním rokem a stihla jsem za ten jeden rok jeden kurz.
Ideální by byly tak tři.
8. Jak si kurzy vybíráte?
Vedení nám nabízí určitou škálu kurzů a my si podle toho vybíráme, co nás zajímá.
9. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Je to kurz, kde je kvalitní přednášející z praxe a ví, o čem mluví.
10. Uplatňujete něco z kurzů v praxi?
Rozhodně, práce na IT tabuli s dětmi.
11. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
Jsou za nové činnosti rády a jsou rády, že jsou na interaktivní tabuli.
12. Takže kdybyste měla tak jako vypíchnout jednu věc, kterou jste si do praxe z kurzu
odnesla, tak co by to bylo?
Teď jste mě zaskočila. Asi abych byla upřímná, tak to jsou už předem vymyšlené programy
na interaktivní tabuli, takže nemusím vymýšlet nic nového.
13. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Žijeme ve světě IT technologií a spousta učitelů se jim vyhýbá, přitom se to stává přirozenou
součástí gramotností a dokonce i čtenářské pregramotnosti. Takže bych navrhla nějaký kurz
IT věcí a IT zdokonalování se v různých oblastech. Stěžejním problémem jsou učitelky, které
mají mnoho let praxe a na počítači vůbec nic neumí a vlastně celý svůj profesní život opakují
stejné věci dokola a nehledají si nic nového, co by jejich praxi nějak okořenilo.
14. Je ještě něco, co byste chtěla doplnit nebo se na něco zeptat mě?

No jen bych chtěla ještě říct, aby to nevypadalo blbě, že učitelé by se měli vzdělávat i v jiném
oboru, než jen IT, ale já to fakt vidím jako problém dnešní doby, tak proto jsem mluvila
jenom o tom.

3. paní učitelka - Stručná
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
Pracuji tady druhým rokem.
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
Vyššího odborného vzdělání
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
Celoživotní vzdělávání je podle mě velmi důležité, je to zdokonalování ve svém oboru po celý
život.
4. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru? A pokud ano, můžete to odůvodnit?
V mém oboru je obzvlášť důležité, protože se stále vše mění, je třeba učit se novým metodám
podle toho, co vyžadují děti v současné době.
5. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Znám semináře, které organizuje Agentura Majestic a Educoffee.
6. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte? … Kolik kurzů je podle vás ideální za rok
navštívit?
2-3 kurzy
Tak maximálně tři kurzy.
7. Jak si kurzy vybíráte?
Paní ředitelka obvykle vypíše kurzy, které by bylo vhodné navštívit, a jednotliví učitelé se
k nim zapisují dle svého zájmu.
8. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Kvalitní je podle mne takový kurz, který není zaměřený jen teoreticky, ale vychází hodně
z praxe. Vedou ho zkušení lektoři, kteří v praxi působí. Takže bych řekla, že nezáleží

na tématu, ale především záleží na člověku, který to nějak prezentuje. Když to shrnu, tak by
měl mít zájem o problematiku, být dobrým řečníkem a dokázat zaujmout.
9. Uplatňujete něco z kurzů v praxi? - příklad
Obvykle se inspiruji z hlediska pomůcek, které na seminářích vidím a není těžké je vyrobit.
10. Tím slovem vyrobit myslíte kurzy z oblasti výtvarné výchovy?
Ano, nejčastěji se vzdělávám v tomto odvětví.
11 Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
Děti vítají vše nové, mají radost.
12. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Myslím si, že stěžejním problémem je komunikace s rodiči celkově a vnímání učitelky v MŠ
veřejností, rodiče mají občas pocit, že jejich děti jen hlídáme, že si ve školce jen hrají.
Vhodný by podle mě byl kurz, který by se zaměřoval na to, jak komunikovat s rodiči a
nenechat si od nich vše líbit.
13. Chtěla byste ještě něco doplnit nebo se na něco zeptat mě?
Vy víte o nějakých kurzech vyloženě zaměřené na komunikaci? Já bych na něj ráda šla,
protože ta komunikace s rodiči je občas vážně hrozná.
(Poté jsme si mimo záznam chvilku povídaly o možnostech kurzů, kde nabízí akreditace
MŠMT a také si vyměňovaly zkušenosti).

4. vedoucí učitelka v MŠ – Naučená
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
V MŠ pracuji od roku 1996, s přestávkami na dvě mateřské dovolené až do teď. Když to teď
tak počítám, tak budu vlastně už 23 let pracovat ve školství. A až do roku 2017 jsem
pracovala jako učitelka v MŠ. Od roku 2017 jsem pověřená vedením mateřské školy –
Vedoucí učitelka.
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
Mám střední odborné vzdělání s maturitou. A roční kurz vedoucího pracovníka.
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
Pojem celoživotní vzdělávání považuji za nepřetržitý proces, který trvá od narození až
po smrt.
4. A co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání a učitelka v mateřské škole?
No, že je to potřeba zjišťovat si novinky a trendy.
5. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru?
Potřeba celoživotně se vzdělávat je nutná v každém oboru. Obecně se mění přístup k výchově
i ke vzdělávání. Vše se vyvíjí a je to potřeba, protože učitelka, která se vzdělává je většinou
přístupná ke změnám a ochotná se podílet i na nových věcech. Starší učitelky to zase udržuje
ve formě.
6. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Znám Visk, MŠMT, NUV, různé agentury, které mají kurzy akreditované od ministerstvanapř. DELEGO, ALIVES.
7. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte? … Kolik by bylo dle vašeho názoru ideální
za rok navštívit?
Záleží na nabídce a aktuální potřebě - snažím se minimálně dva kurzy za rok.
Většinou 2-4.

Tak asi kolem těch tří ročně.
8. Jak si kurzy vybíráte?
Většinou sama, pokud nedostanu nějaký předem vybraný od p. ředitele, ale ve většině případů
se předem domlouváme na daném kurzu.
9. Jak si kurzy vybírají paní učitelky, které máte pod sebou?
Dám jim papír nabídky – většinou od VISKu. A kdo si vybere, ten se zapíše. Mám ale i
učitelky, které si samy hledají aktivně kurzy. Pokud je to akreditované MŠMT, tak s tím
nemám žádný problém. Pokud je kurz dražší, tak se musím domlouvat s panem ředitelem,
jestli na to budou peníze, ale jinak je to bez problémů.
10. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Pro mě v první řadě kvalitní lektor. Většinou už jezdím na ty, na kterých jsem byla a vím, že
se mi vzdělávání líbilo a obohatilo mou praxi a vědomosti. Důležité je pro mě také téma.
Volím si často takové, které mě obohatí v oblasti řízení, zákonů a vyhlášek. Obecně bych
řekla, že kvalitní kurz je pro mě ten, kde se dozvím nové věci, je aktivní, kde je pozitivní
atmosféra, zapojí nás do dění a podělí se s námi i o praktickou stránku věci.
11. Uplatňujete něco z kurzů v praxi? – příklad
Z kreativních vzdělávacích seminářů využívám vždy získané poznatky a nové metody, které
mě osloví a kdy si myslím, že je mohu využít i ve své třídě.
Jako příklad bych uvedla z hudebních vzdělávání- zapojuji písničky do pásem pro rodiče- jak
na jaro, tak do zimy.
Z výtvarky- nové techniky, pokusy nebo činnosti s netradičními materiály- pet lahve, plata
od vajec. Zapojili jsme do třídního programu Emušáky. Z tělesné výchovy zapojení prvků
z jógy, prvky aerobiku.
Prostě se snažím všechno maximálně uplatnit.
12. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?

Děti se rády seznamují s novými věcmi. Zapojení nových aktivit do běžného dne MŠ je
pro děti příjemné zpestření. Ještě se mi nestalo, že by je něco nebavilo.
13. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Pro začínající učitelky určitě kurzy s praktickou tématikou, třeba metodiky, praktické
činnosti, práce s dětmi jako kolektivem, zvládnutí stresových situací a základy komunikace
s rodiči, kurzy asertivity…zkrátka vše, co jim pomůže v začátku praxe.
Pro učitelky, které již jsou v oboru - novinky v legislativě, aktivní komunikace s rodiči,
Počítačové kurzy. Já osobně bych brala kurz, kde se shrnou všechny novinky v legislativě,
změny a potřeby MŠ.
Někdy je problém ve vzdálenosti, kde se daný kurz koná, v časové vytíženosti a někdy i
v časové náročnosti daného kurzu. Stěžejní problém je, že se některé paní učitelky se už
vzdělávat nechtějí, nevyhledávají si kurzy a čekají na omezenou nabídku v místě bydliště.
Potom mají pocit, že jsou kurzy nedostatečné.
14. Chtěla byste ještě něco doplnit nebo se mě na něco zeptat?
Nějak mě nic nenapadá. Jen jestli mi pošlete recept na ten výborný zákusek, co jste přinesla.
(To mi samozřejmě udělalo radost.)

5. paní učitelka – vedoucí MŠ – Zvídavá
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
V mateřské škole pracuji čtvrtým rokem.
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
Mám magisterský titul.
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
Pod pojmem celoživotní vzdělávání si představuji jakékoliv vzdělávání v průběhu života, ať
už organizované či neorganizované.
4. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru?
Ano, domnívám se, že v oboru učitelství je celoživotní vzdělávání velmi důležité. Ať už se
jedná o nové trendy a poznatky ve výuce, inspirace, případné změny v legislativě apod.
5. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Pedagogické centrum Ústí nad Labem, Asociace předškolní výchovy, Vzdělávací agentura
TANDEM (Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.), Vzdělávací centrum ACZ, Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, Životní vzdělávání Z. S., Český červený kříž, Portál, BESIP, Visk
6. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte? … Kolik kurzů by bylo podle Vás ideální
za rok navštívit?
Toto je individuální, záleží na tématech aktuální nabídky kurzů, ale přibližně 4 kurzy.
Tak ideálně kolem čtyř.
7. Jak si kurzy vybíráte?
Kurzy si mohu vybrat sama i paní učitelkám na školce dávám volnou ruku ve výběru.
Dostanou seznam od Visku, ale vždy je upozorním na to, že si mohou vybrat kurz i úplně jiný
a samy. Jen mají podmínku, že musí být akreditovaný MŠMT a pokud je dražší, tak se musí
projednávat s ředitelem, pod kterou MŠ spadá.

8. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Pod pojmem kvalitní kurz si představuji takový kurz, který je přínosný a zajímavý pro mne,
ale případně i pro ostatní kolegyně. Dozvím se nové poznatky, popř. si ujasním či upřesním
již známé informace. Za velmi přínosné též považuji to, když mohu nové poznatky ihned
využít v praxi. Dále se domnívám, že velmi záleží na osobnostních kvalitách samotného
přednášejícího (vzdělání, zaujetí pro daný obor, zkušenosti, vyjadřovací dovednosti,
organizační schopnosti apod.)
9. Uplatňujete něco z kurzů v praxi? – příklad
Ano, pokud považuji kurz za přínosný, tak se vždy snažím alespoň nějaké poznatky využít
v praxi. V naprosté většině však nepracuji se všemi informacemi, ale nové informace
zhodnotím a porovnám s poznatky nabytými během vysokoškolského studia, zkušenostmi
získanými během vlastní praxe apod. a do praxe je následně zakomponuji. Nyní velmi
uplatňuji znalosti a dovednosti z absolvovaného kurzu primární logopedické prevence –
artikulační, dechová cvičení apod.
10. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
Co se týká logopedické prevence, tak s dětmi pracuji zejména individuálně, popř.
ve dvojicích. U většiny dětí je patrný vývoj, avšak v této oblasti považuji za stěžejní domácí
přípravu samotných rodičů s dětmi (pravidelné trénování logopedických cvičení). Mám i
pozitivní zpětnou vazbu od rodičů.
11. Mohu se zeptat, co dělá zbytek dětí, když jak vím, tak máte na třídě 28 dětí a když
pracujete ve dvojicích?
No, třeba si hrajou, že je odchytnu při ranních hrách.
12. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Za přínosná témata v současné době považuji: rozvoj prosociálního chování u dětí, rozvoj
řečových dovedností (logopedie), pohybová výchova (některé děti jsou velmi neobratné, popř.
nemají dostatečnou možnost pohybu), plánování v rámci RVP, komunikace s dětmi.
13. Ráda byste něco doplnila nebo se na něco zeptala mě?

Přišlo mi, že jsem Vás překvapila tím, že si beru občas dvě děti a s nimi pracuji, vy takto
individuálně s dětmi nepracujete?
Má odpověď: Já při ranních hrách nechávám děti hrát. Takto individuálně s dětmi pracuji
málo. Máme ve školce program s prvky Začít spolu. Pokud je potřeba pracovat individuálně,
tak vymyslím aktivitu do nějakého centra a vezmu si tam konkrétní děti, se kterými je potřeba
individuálně pracovat a druhá kolegyně tedy má zbytek dětí rozdělených v ostatních centrech.

6. paní učitelka – Vyhořelá
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
39. rok
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla/dosáhl?
Středoškolské s maturitou – SOŠ Pedagogická.
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání? Myslíte si, že je to potřeba ve
Vašem oboru?
Že se celý život člověk nějak vzdělává a přichází na nové informace, které doposud nevěděl.
Myslím si, že po určitou dobu praxe, hlavně na začátku je potřeba se vzdělávat, aby se
učitelka rozvíjela dál.
4. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Visk
5. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte?
Je to individuální. Někdy za rok navštívím dva a někdy třeba i tři.
6. Navštěvujete jednodenní kurzy nebo i vícedenní?
Jednodenní
7. Jaký je podle Vás ideální počet navštívených kurzů, kdybyste měla ty možnosti je
navštěvovat?
No, řekla bych, že alespoň dva ročně.
8. Jak si kurzy vybíráte?
Vedení nám nabídne nabídku a my si z toho vybíráme.
9. Co je podle Vás kvalitní kurz?

Kterýkoliv kurz, který není teoretický a jsou v něm nové nápady z praxe. Ale posledních
určitě tak deset let, se na seminářích nedovídám nic nového.
10. A jaká témata si vybíráte, že nemáte žádné nové poznatky?
No, tak z toho, co mě baví. Teď jsem byla naposled na nějakém cvičení, ale je to pořád stejné.
11. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
Jak jsem říkala, tak se nedozvídám nic nového. Občas třeba zařadím nějakou novou
pohybovou hru, kterou jsem neznala, ale jsou to spíše takové drobnosti a děti to samozřejmě
moc baví.
12. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Kdybych měla navrhnout nějaký ideální kurz pro mě, tak by to byl kurz proti stresu, který by
mi měl pomoci před nástupem do důchodu to tady ještě vydržet, protože toho mám za ty roky
opravdu dost. Samozřejmě jsou některé dny horší a některé lepší, ale jsem vážně už
vyčerpaná.
13. Chcete ještě něco doplnit nebo se mě na něco zeptat?
Nic mě nenapadá.

7. paní učitelka – Nespokojená
1. Jak dlouho v MŠ pracujete?
V mateřské škole pracuji druhým rokem.
2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
Vysokoškolského magisterského vzdělání
3. Co si představíte pod pojmem celoživotní vzdělávání?
Pod tímto pojmem si představuji něco, co probíhá kontinuálně pořád od narození člověka až
do smrti. Dle mého názoru je to celoživotní nepřetržitý proces, který končí až samotným
okamžikem smrti.
4. Myslíte si, že je to potřeba ve Vašem oboru?
Ano, myslím si, že v našem oboru je vzdělávání velmi důležité, protože s vývojem společnosti
se vyvíjí i náš obor a je potřeba aktualizovat naše dosavadní znalosti a poznatky.
5. Jaké znáte organizace, které se zabývají DVPP?
Takhle z hlavy jich moc dohromady nedám. Znám i pár těch organizací, které mají jenom
akreditaci ministerstva školství. Tak například Visk, Edu in, Zdrsem
6. Kolik kurzů za rok přibližně navštívíte?
Podle toho, co mě jak moc zaujme. Ale přibližně dva kratší nebo alespoň jeden vícedenní.
7. Navštěvujete tedy i vícedenní kurzy?
Osobně upřednostňuji vícedenní, protože ty jednodenní jsou moc krátké a vlastně nám nedají
ani tolik, kolik by měly. Ty informace jsou strohé a vše je tak rychle prolítnuto.
8. Jaký je podle Vás ideální počet navštívených kurzů, kdybyste měla ty možnosti je
navštěvovat?

Řekla bych, že dva vícedenní kurzy ročně by byly ideální. Kdyby k tomu navíc byly v krásné
přírodě a byl by tam čas i na relax, tak si myslím, že by to bylo ideální spojení práce a
odpočinku.
9. Jak si kurzy vybíráte?
Vedení nám dá nabídku a z té vybíráme. Vždy to je jen nabídka Visku. Dle mého názoru je to
nedostačující, takže si sama hledám na internetu většinou organizace, které mají udělenou
akreditaci od MŠMT a potom jdu se svým výběrem na vedení, jestli mi to schválí nebo ne,
protože většinou je to finančně o dost nákladnější, než ty jednodenní kurzy.
10. Co je podle Vás kvalitní kurz?
Pro mě je kvalitní kurz takový kurz, kde lektoři jsou zkušení lidé z praxe, kteří ví, o čem
mluví. Také je to takový kurz, který potřebnou teorii ihned ukáže v praxi. Také bychom my
jako učitelky měly být v tom kurzu velmi aktivní a ne jen sedět a poslouchat. A především je
to takový ten pocit na konci kurzu, že to nebylo zbytečné a že jsem si z toho kurzu něco
odnesla.
11. Jak se to projevuje na dětech ve třídě?
Tak ono záleží, jestli ten kurz byl určen přímo pro mě jako učitelku, která má potom něco
předat dětem, nebo jestli je to kurz, který obohatil moje osobní schopnosti a dovednosti.
Protože například letos jsem byla na pětidenním kurzu první pomoci, který budu ráda, když
ho nebudu nikdy potřebovat, takže se to na dětech nijak neprojevilo. Ale pokud jdu na nějaký
kurz, který mi má předat nějaké nové schopnosti, které potom využívám ve třídě, tak děti jsou
nadšené z čehokoliv nového, i když je to sebevětší blbost.
12. Kdybyste měla navrhnout kurz pro učitele v MŠ, jakého tématu by se problematika
dotýkala? Co si myslíte, že je stěžejním problémem?
Přesto, že jsem začínající učitelka, tak bych navrhla kurz seberozvoje učitelky. Byl by to
nějaký vícedenní kurz (alespoň třídenní), kde by se i spalo na nějakém hezkém klidném místě
v přírodě a byly v tom kurzu přes den různé bloky, kterými bychom se zabývali. Bylo by to
napůl odpočinkové, že by učitelky nabraly sílu a také by se třeba naučily různé techniky
zvládání stresu. Vzájemně by si mohly dávat rady a triky, jak bojují třeba se syndromem
vyhoření. Byla by to taková očista především mysli. Myslím si, že toto téma je velmi důležité

a nemělo by se kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Je důležité chodit na kurzy, které
rozvíjí potom i děti. Napříkad logopedický kurz, ale měly by být také kurzy, které se zaměřují
na učitelky, na to jak náročnou práci dělají a jak by ji třeba měli vnitřně zvládat bez úhony.
Měly by nechat doma děti a manžela a na pár dní jet samy s dalšími učitelkami někam, kde je
klid a mohou rozjímat a mohou samozřejmě i řešit problémy dětí ve třídě s odborníky, kteří
by jim byli po celou dobu k dispozici. Protože já osobně nemám ráda ty vzdělávací místnosti,
kde je stůl vedle stolu. Člověk si tam připadá jako ve škole.
Stěžejním problémem dnešní doby je učitelka, která má pořád více a více povinností za malý
plat a chtělo by se, aby se dětem věnovala pořád na 100%. Ale už se zapomíná, že pokud se
nebude starat o sebe a o své fyzické i psychické zdraví, tak dětem jen těžko pomůže v jejich
rozvoji.
Nechci, aby to vypadalo, že nedělám svoji práci ráda. Já svojí práci opravdu miluju, ale všude
se mluví jen o tom, co dalšího bychom těm dětem měli dát, ale nikdo nemluví o tom, jak by se
mohlo ulevit učitelům.
13. Chtěla byste se mě na něco zeptat nebo doplnit?
Ještě bych ráda řekla, že by bylo fajn, kdyby školy platily za kurzy učitelům, kteří chtějí
získat nějaké nové dovednosti i v jiné oblasti. Třeba, že by škola zaplatila kurz učitelce, která
se chce třeba naučit paragliding. Dle mého názoru to patří do celoživotního vzdělávání. Nebo
třeba zaplatit kurz lezectví nebo úplně něco jiného, co má něco společného s rozvojem.

