
Stáž pedagogických 

pracovníků v Londýně 





Puss in Boots Nursery

Jedna z nejprestižnějších mateřských škol v Londýně.

Nachází se v kostelní hale a má k dispozici venkovní zahradu. 

Třída je heterogenní (děti od 2 let a 3 měsíců až po předškolní věk). 

Ve třídě je 14 dětí s OMJ. 

Děti si nosí vlastní svačiny 

a oběd, který si sami chystají. 



Výtvarná místnost 

Do třídy chodí děti po skupinách.Probíhal zde i komunitní 

kruh nebo cvičení. 

Školka se zapojuje do mnoha projektů, které děti sami 

plánují a vytvářejí. 



Názorné fotografie, které dětem napomáhají k 

lepšímu pochopení a zapamatování si dané 

činnosti.

Stoleček na tvoření, experimenty a rozvoj 

fantazie dětí. 



Třída se musí každý den vyklízet. 

Všechny skříně jsou na kolečkách, 

pro snazší manipulaci. 



Mr. Noah‘s school

Vesnická křesťanská škola s 

environmentálními prvky 

(odkazuje na Fridricha Fröbela).

Třída je heterogenní o počtu 12 

dětí a 3 pedagogů.

Evidováno je jen jedno dítě s OMJ. 

Ve třídě jsou děti od 2 do 5 let. 

Podstatnou část dne děti tráví v 

nedalekém lese.



Komunitní kruh 

Pro dítě s OMJ je přínosná jazyková a 

hudební činnost za pomocí písní a biblických 

příběhů. Děti jsou přirozeně zařazované do 

kolektivu, mají možnost spolupracovat 

s pedagogy. Při činnostech využívají přírodní 

materiály a hračky ze dřeva.



Ukázka vzdělávacích center 

Děti koutky se zaměřením na různé činnosti 

např. práce s přírodním materiálem, dřevěné 

stavebnice zaměřené na předmatematickou

činnost (knoflíky různých barev, kyblíky –

třídění, počítání, barvy, váha), konstrukční 

hry za pomocí velkých dřevěných kostek. 

Pedagog se individuálně věnuje dítěti s OMJ 

za pomocí anglické dětské literatury.



Přínos ze stáže 

 Každá školka měla svoje veliké přínosy. 

 Nejvíce nás zaujal individuální přístup k dětem a možnost pracovat s menší 

skupinou dětí. 

 Obě školky se snaží používat přírodní materiály při práci s dětmi. 

 Prostory školek jsou pro děti vymyšleny podnětně a přirozeně, každé dítě má 

možnost a svobodu výběru své činnosti. 

 „Community playthings“

 U školky  in Boot Nursery, je velikým přínosem, že každá učitelka mluví jiným 

rodným a pro děti s OMJ, je jednoduší začlenění a vzájemné porozumění.




