
EVALUACE STUDIJNÍHO POBYTU 

JMÉNO  Magda Honzíková 

TERMÍN 28.11. – 12.12.2015 

 

CO JSEM SE NAUČILA/PŘÍP. CO BYCH SE CHTĚLA NAUČIT? 

1. Klidnému a pokojnému přístupu k dětem a ke všem situacím. 

2. Naslouchat dětem, s každým zvlášť si povídat, vnímat jejich potřeby. 

3. Žít u nás život jako v Tyrolsku – pokojný, klidný, radostný. 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI? 

Viděla jsem, že se dá v klidu a pokoji zvládnout velká třída dětí, věkově smíšená, kde jsou i  děti 

temperamentní i neklidné. Paní učitelky jsou vnímavé, dětem naslouchají, zároveň jsou důsledné. 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ POMŮCEK? 

Skvělá příprava předškoláků v odpolední činnosti. Skládání z papíru – geometrické tvary. Hra Differix  

pro rozvoj koncentrace, pozornosti, soustředění. Pravidelně nyní využíváme při naší přípravě.  Další 

pomůcky v Montessori koutku. 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PRACOVNÍCH VZTAHŮ? 

Skvělá spolupráce obou paní učitelek, které se střídají a přesto to v provozu školky není znát. Dobře 

spolupracují paní učitelka s asistentkou – všichni přidají ruku tam, kde je potřeba, jsou vnímaví a 

všímaví k potřebám druhého a k provozu školky. 

NEJSILNĚJŠÍ DOJEM /POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ / MÁM (POPIŠ KONKRÉTNÍ SITUACI) 

Velmi srdečné přijetí ve školce, ze strany paní učitelek i paní asistentky. Cítila jsem se mezi nimi, jako 

bychom se znaly už dlouho. Myslím, že jsme si rozuměly lidsky a snad i jazykově (i přes moji slabou 

znalost němčiny). O to náročnější bylo loučení.                                                                                         

Těsně před odjezdem na pokoji zvonil telefon a paní recepční mě volala dolů. Myslela jsem si, že 

půjdu zaplatit za pobyt . K mému překvapení tam čekala asistentka Monika, která mi ještě přinesla 

cukroví z rodinné oslavy – u paní učitelky Anny si zjistila, kdy odjíždím, aby mi tuto pozornost mohla 

přinést. 

NAPIŠ CCA VE DVOU VĚTÁCH „MOTTO“ SVÉHO POBYTU 

Když chceš prožít pokojný adventní čas, odjeď na 2 týdny do Tyrolska. Díky za tuto krásnou zkušenost, 

jak lze prožít advent. 

JAK BYS VYLEPŠILA ORGANIZACI POBYTU? 

Tentokrát byla organizace  výborná, nemám žádnou připomínku. 

 


