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Část B: Další vzdělávání v minulosti
Tyto otázky se týkají Vašich zkušeností s dalším vzděláváním.
Select graph type:
Bar diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

B4. Co podle Vás v minulosti nejvíce stálo v cestě (Vašemu) dalšímu vzdělávání?
Total: 78
<< < 1 2 > >>
Respondent

Časová zaneprázdněnost

1451777

Nedostatek finančních prostředků zaměstnavatele
Postrádám větší pestrost nabídky, prioritami vzdělávacích center jsou pouze některá témata daná celostátně- studium
vedoucích pracovníků, jazyky,málo nabídek předškollní pedagogiky, málo odborníků soustřeďujících se na předškolní
věk

1450629

Zastupování

1450252

Nedostatek financí na DVPP v rozpočtu. Takřka 50% plateb provedeno jako samoplátce.

1449080

pracovní vytížení ředitelky

1448819

nic

1448552

finanční prostředky

1448466

nedostatek financí

1448386

vysoké normativy počtu dětí na učitelku, nemožnost se v práci překrývat

1447839

nabídka, finance, čas

1447329

finance

1446835

Nejvíce problémů je a bylo financování kurzů,jsou hodně drahé,zejména pro malé organizace.

1446742

starost o dům a domácnost, omezené časové možnosti

1446346

nic

1446344

Již se opakující kursy, finance

1445615

Malý výběr - začali jsme si zvát přednášející do naší Mš + lenost

1445514

finanční prostředky

1452597

Nic.

1453775

Omezený finanční limit na uhrazení dalšího vzdělávání ze strany zaměstnavatele.
Nepřítomnost v zaměstnání, kterou musí kolegině vykrývat přesčasovou prací.

1454234

nedostatek času

1454359

Neměla jsem žádné překážky k dalšímu vzdělávání. Hned po studiu na UHK jsem využívala semináře k DVPP.

1454690

nízká motivace, lidé si neuvědomovali rychlost šíření nových poznatků

1455708

Peníze, čas-mám dvě malé děti a jsem na rodičovské dovolené, nedostatečné hlídání.

1456098

pracovní vytížení

1457238

Finanční možnosti, časové , (na jednotřídní mateřské škole)

1458332

nepřítomnost učitelek

1458702

V souvislosti se školícími semináři jejich témata. Ne vždy byla nabídka školících středisek zajímavá.

1461452

finanční prostředky

1461455

V minulosti péče o rodinu, VŠ jsem dostudovala před 2 roky

1461568

nic

1462319

finance

1462690

málo peněz na DVPP, čas

1463304

Nedostatek fin.prostředků a času

1464841

nic

1464964

malá nezajímavá nabídka

1472496

nedostatek času,vysoké náklady na vzdělávání v poměru k přiděleným ONIV

1468370

Nedostatek pracovních sil, peníze.

1469645

-nepřijetí na VŠ v r.2006

1469840

Čas a finanční prostředky

1477586

Cenová a dopravní dostupnost

1473828

Systém přijímacích zkoušek na MU Brno-TSP

1478730

Ignorace některých agentur na zaslané přihlášky.

1478833

Nedostatek finančních prostředků.

1479003

nedostatek času

1483694

Nedostatek finančních prostředků.

1484632

Nedostatek fin.prostředků i času.

1485412

studium na vysoké škole a studium pro vedoucí pracovníky ve školství

1487219

Nezastupitelnost při vyučování

1487589

Špatná propagace a neinformovanost.

1487969

nic

1493779

<< < 1 2 > >>

B5. Jaký byl Váš nejlepší nebo nejzajímavější zážitek při dalším vzdělávání v posledních letech?
Total: 69
<< < 1 2 > >>
Respondent

Setkání s novými informacemi a novými kolegy

1451777

Kurzy Respektovat a být respektován -na komunikaci a vztahy mezi lidmi

1450629

Prouhloubení znalostí o přístupu k rómským dětem, výměna zkušeností.
Rozšíření pohledu na alternativní vzdělávání a nové přístupy k práci s menšinami jak s dětmi, tak s celou jejich rodinou.

1449080

rozšíření znalostí při používaní počítače v praxi

1448819

přístup lektora

1448466

vstřícnost

1448386

Metodika AJ

1447839

FS I založené na příkladech z praxe

1447329

nic

1446835

Milé bylo zajištění občerstvení a příjemný přednášející

1446742

Konference o předškolním vzdělávání na Fil.. fakultě UK

1446346

Praktické činnosti při absolvování školení - zrakové vady.

1446344

Návštěva školy pro neslyšící s ukázkou výuky.

1445615

HYPO - Doc.Michalová (jednodenní seminář)

1445514

Nejzajímavější byly přednášky z oblasti psychologie

1452597

Nejlépe vzpomínám na roční kurz na Universitě Karlově.

1453775

Jednoznačně, prožitkový seminář efektivní komunikace.

1454234

přednáška Bc. Gabrielové - Evaluace v mateřské škole

1454359

Nejlepší zážitek jsem měla po semináři s panem PhDr. Václavem Mrštíkem, který zajímavě a poutavě hovořil dětské
kresbě.

1454690

Kurz byl veden velmii prakticky, s nácvikem jednotlivých aktivit pro děti

1455708

Nejlepší bylo jen to samotné, že jsem přijímala nejen nové informace, ale i pozitivní energii.

1456098

Množství pomůcek, vstřícnost lektorů, vhodný materiál, který jsme dostaly

1458332

seminář na téma - Hudební hrátky

1458702

Jako nejzajímavější bych hodnotila seminář Poruchy autistického spektra,kde jsem měla možnost shlédnout celou řadu
pomůcek a i videonahrávek.

1461452

osobnost vyučujícího

1461455

Spíše zjištění, že se pohybuji v profesionálním prostředí a lidé, kteří nás školili byli většinou dobrými odborníky.

1461568

exkurze do školy pro sluchově postižené

1462319

Zjistila jsem,že mně docela baví učení,ale nerada jsem psala seminární práce,poznal jsem nové lidi a získala jsem nové
poznatky ke své práci.

1462690

workshop

1463304

Vstřícnost ze strany přednášejících

1464841

získání potřebných informací

1464964

vždy je to setkání s lidmi ze stejného oboru

1472496

Kvalifikované odpovědi na aktuální otázky předškolního vzdělávání se zástupcem MŠMT - PhDr.Jurková

1468370

Že se svými problémy nejsem sama.

1469645

-hudebně-pohybové dovednosti s dr.Svobodovou z Jihočeské univerzity

1469840

Vynikající spojení praxe a teorie

1477586

Práce na úkolech z počítačového kurzu

1478730

Školení k RVP.

1478833

Nevím

1479003

dostávám odlišné informace v závislosti na to, kdo školí, zda školitel z praxe nebo teoretik bez kontaktu na praxi

1483694

Vysoká úroveň konference "Předškolní dítě a jeho svět" , kterou pořádala FFUK.

1484632

Možnost se i pobavit

1485412

výměna zkušeností s ostatními učitelkami

1487219

Vzdělávání pro třídní vzdělávací program v oblasti hudby

1487589

Získané informace vyzkoušet přímo na kurzu v praxi.

1487969

Setkávání a předávání zkušeností z kolegy z různých oblastí škoství při manažerském studiu pro vedoucí pracovníky ve
školství na PedF UK.- bylom to pro mne oživení, možnost konzultací podobných pracovních problémů i navázání
kamarádských vztahů.

1493779

Setkání s významnými pedagogy a psychology na PFUK na podzim 2007

1494776

Sdružení Artama, pořádá zajímavé akce se zajímavými lidmi a poznáním......např
Studium angličtiny mi také přináší radost a od září mám svou představu, jak děti seznamovat se světem -nejen tedy učit
hravou formou angl.,ale např si dopisovat s dětmi z jiné části Evropy, popř.email si s nimi

1512407

Kurz k hudebně pohybové výchově dětí v předškolním věku

1519323

Návštěva mezinárodního kursu Orffschullwerk- vysoká úrověň lektorů, náplň dílen a intenzita týdenního kurzu.

1602201
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Část C: Zájmy a motivace dalšího vzdělávání
Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Bar diagram

C3. Zde můžete specifikovat své odpovědi. Pokud jste označili "další", co jste měli na mysli?
Total: 11
<< < 1 > >>
Respondent

práce s emocemi, pozitivní přístup k životu
Musí mne zajímat i technické profese (opravář všeho možného, nákupčí a široké spektrum zákonů a norem)

1447839

1447329

Nové trendy v jednotlivých odvětvích souvisejících s výchovně vzdělávací prací - VV, TV, HV apod.

1446344

Vše, co se týká školy jak zevnitř, tak zvenčí.

1445615

Nepochopila jsem, zda se odpovědi týkají jednotlivého školského zařízení nebo celkové politiky školského systému. 1454234
nic

1454359

interdiscipinární péče

1462319

Potýkání se s vyhořením po 30 leté praxi.

1602201

hry dětí

1602453

znalost zákonů a vyhlášek

1602892

tvorba školských dokumentů (ŠVP, TVP, psaní grantů apod.)

1618527

<< < 1 > >>

Select graph type:
Bar diagram

C5. Zde můžete specifikovat své odpovědi. Pokud jste označili "další", co jste měli na mysli?
Total: 2

<< < 1 > >>
Respondent

Poedagogika a didaktika předškolního věku
Grafomotorika, rozvíjení děficitů dílčích funkcí, použití terapeutických tecgnik v MŠ (drama-, muziko-, arte-, zoo- atd.),
užití projektových metod v MŠ, začlenění jógy do běžného cvičení s dětmi, pedagogická a sociální psychologie aj.

1450629

1618527

<< < 1 > >>

C6. Zde je prostor pro Vaše další zájmy a motivace:
Total: 10
<< < 1 > >>
Respondent

cizí jazyk v předškolním věku

1450629

alternativní metody

1448386

angličtina,
motivace pedag. pracovníků

1446346

rodina, vnoučata,turistika,tanec,přátelské popovídání atp.

1445615

Projevuji velký zájem o etopedii a psychopedii. Tedy souhrně o oblasti speciální pedagogiky. Poznatky z těchto disciplín
mi jsou nápomocny při mé pedagogické práci.

1461452

V oblasti DVPP je velmi malá nabídka vzdělávání pro předškolní vyučování.

1487589

Od září budu děti postupně seznamovat s cizím jazykem. Mám představu, že v mistnosti budu mít zeměkouli,
budeme si povídat o národnostech a zvycich, pouštět nahrávky řečí různých národností, budu shánět obrázky Evropy a
hovořit např. odkud se co dováží apod. Moc by se mi líbilo navázat kontakt z MŠ nebo zařízením předškolním,
kde bychom posílali nakreslené obrázky s jednoduchým popisem, či zasílání fotografií různých aktivit u nás.
Děti by určitě s napětím očekávaly další dopisy, získaly a navazovaly kladné vztahy s jinými......

1512407

Mám zájem o jazykové vzdělávání v německém jazyce, ale není v rámci DVPP uskutečňováno a spolupracovat se
zahraničními školami. Motivovat pedagogy k studiu německého jazyka a být školou poskytující tento cizí jazyk dětem.

1602201

petřejší nabídka

1602453

Nejvíce - spolupráce s rodinou

1604983

<< < 1 > >>

Select graph type:
Exploded pie diagram

Logout

ČESKÃ¡ REPUBLIKA

HIDE MENU

Respondents: Total 89, Visible 89
Time used: Avg 00:23:14, Med 00:17:59

Filtering:
By filtering the respondent groups with help of
background variables or user IDs, you can
differentiate between various respondent group
results and make comparisons between
respondent groups. The filters you have set are
valid until you perform another filtering or remove
the currently active filters.

Active filters:
Time period: - 25.02.2009 18:30

PAGES

1

2

3

4

5

6

Část D: Budoucnost dalšího vzdělávání v oblasti předškolní výuky
Zde máte možnost popsat Vaše názory na to, jak rozvíjet další vzdělávání v budoucnu:
Select graph type:

Bar diagram

D2. Jaké jsou jiné nejdůležitější výzvy týkající se dalšího vzdělávání? Prosíme o Vaše další názory a komentáře!
Total: 33
<< < 1 > >>
Respondent

Lidské vztahy
Talentované děti, vzdělávání dětí jiných národností

1451777

1450629

Velmi důležité pro mě vzdělávání v oblasti řízení,
v oblasti pedagogické - evaluace je mnoho pohledů,
učitelky jsou stresovány pokaždé jiným názorem.
MŠ by měly mít opravdu možnost volby, ne se bát inspekce. Samozřejmě za předpokladu, že pracují jak nejlépe umí.

1448386

Pozitivita

1447839

pokles hodnoty práce pedagoga v očích dospělých

1447329

Pojmy jako individualizace x individualizace ve výchově - současný stav, různé výklady pojmu, náhled na možnost
individ. přistupovat k dětem =+ dětství téměř bez hranic a mantinelů, řád,... povinnosti dětí, nejen práva a pod.

1446344

právní problematika

1446346

Další vzdělávání mělo návaznost
Větší dostupnost vysokoškolského vzdělávání

1445514

Myslím si, že by měli projít některým z kurzů hlavně rodiče, protože si myslím, že dnes rodiče moc vychovávat děti
neumí, aby měli od dětí klid, ve všem jim vyhoví ,. dítě nezná hranici. Myslím, že by měla i média přiložit ruku k dílu, jinak
mám dost velké obavy o naši společnost /za 10-15 let/.

1445615

Problematika samoživitelek , spolupráce s dalšími institucemi jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, základní
školy, mateřské školy z jiných krajů či ze zahraničí, výuka cicím jazykům

1452597

Smysluplnost, kvalita vzdělávání.

1454234

Za nejdůležitější považuji praktické vzdělávání. Nejen se něčemu novému naučit teoritecky, ale hned to v rámci výuky
aplikovat a vyzkoušet si prakticky. To je úžasné!!!

1456098

spolupráce a komunikace s rodinou, prevence specifických poruch učení

1461452

znalost vývojových charakteristik dané věkové skupiny

1461568

Nejdůležitější výzvy-rostoucí administrativní nároky,,sociální problémy rodin,,stres zaměstnanců a tlak na ně,duševní
problémy dětí.

1462690

zabránit stereotypu v práci s dětmi,integrovat děti cizinců,soc.slabších rodin

1472496

IPPP,Rozvoj lidských zdrojů v regionech,NDVI,PC

1477586

Bylo by vhodné zařadit více semináře na téma psychlogie a pedagogika předškolního věku. Především pro nové
absolventky, ale i pro déle působící üčitelky, kterým třeba vzdělání chybí. Dále by bylo vhodné více se zabívat
metodikami při uplatňování výchovného procesu.

1469645

Ochrana zdraví a bezpečí dětí.

1478833

Nejhorší je nedostatek času na dítě a drogová závislost.

1479003

Další vzdělávání, které nedá jednoznačnou, kvalifikovanou odpověď na moje dotazy, není k ničemu. Vedoucí
zaměstnanci nemají ekonomické ani právní vzdělání, ale zodpovídají za vše vlastní hlavou. Pokud chtějí získat právní
výklad, který by se stal podkladem pro jejich rozhodnutí v každodenní práci, stojí je to mnoho námahy a stejně jim to
"černé na bílém" nikdo nedá.

1483694

1484632
Další vzdělávání by mělo být vždy na určité téma alespoň 1x ročně ve spolupráci s odborníky z jiných zemí, např.
Německo, Francie, mají velmi vysokou úroveň.
.Zvětšit nabídku pro vzdělávání učitelek mateřských škol a dalším velkým problémem je nezastupitelnost učitelky během
dne,a tudíž malá možnost se jakéhokoliv vzdělávání zůčastnit - týká se malotřídních škol.

1487589

Řešení dostatku financí na další vzdělávání ped,pracovníků, možnost i finančního ocenění snahy o permanentní
vzdělávání, seznamování rodičů s vývojem dítěte v předškolním věku se zdůrazněním jeho důležitosti a neopakovatelné
příležitosti k celkovému pozitivním u rozvojim osobnosti atd.

1493779

Všechny učitelky MŠ by měly mít určitě v budoucnu alespoň bakalářské vzdělání

1494776

Dobrý učitel se vzdělává po celý život a sám ví, kde ho "tlačí bota".S kolegyní jsme si přišly na optimální plnění
1512407
Rámcového programu a naše předškolní děti si v prvních třídách chválí- umí pracovat ve skupinách, učit jeden druhého...
Ze školky mají zažitá pravidla vedoucí k samostatnosti a ohleduplnosti. Myslím si, že v plněních těchto pravidel
(mravních) by se mělo ve školách navazovat, aby naše snaha k něčemu byla.Pravidla si prožíváme a děti je mají viset
kolem sebe, takto by se mělo pokračovat.....
Další vdělávání považuji za nutné, pro učitelky mateřských škol jazykové vzdělávání. Vzdělávání bych uvítala více

1602201

odborné a hlouběji pojímané, možná v více celcích, dlohodobější a by nebylo pouhým nastiňováním a seznamováním s
problematikou. Neopomíjet programy s regeneraci a kompenzace stresu učitelského povolání, tím bojovat proti vyhoření.
Další vzdělávání v oblasti jazyků, oblast získávání financí (granty apod.), oblast ICT.

1607297

S nabídkami jsem spokojená

1608785

Zdokumentování výchovného procesu tak, aby odpovídalo současnému RVP-vedení třídních knih, plánů atd.

1610290

Vážným problémem je obrovský nárůst administrativy učitelek na úkor přípravy na práci s dětmi, vypracovávání mnoha
1615155
různých druhů hodnocení a evaluací. Dále velmi silně finančně podhodnocená práce učitelek MŠ, které i s
vysokoškolským vzděláním v oboru mohou dosáhnout po mnoha letech praxe na 10. plat. třídu (na postu ředitelky),
výjimečně na 11., kdežto začínající učitelky se stejným vzděláním u jiných typů škol začínají na 11. nebo 12. plat.třídě.
Dále vysoký počet dětí na třídu, kdy při nyní již téměř běžných 28 dětech nelze individuálně s touto věkovou skupinou
pracovat a tím plnit RVP pro PV. Také vysoký úvazek přímé práce (31 hod) je neúměrný nárokům na kvalifikovanou práci
učitelek včetně oné "papírové"s ohledem na stále vyšší procento dětí vyžadujících silně individuální přístup (nemyslím
tím integrace). A tím se vlastně uzavírá onen kruh potíží, který zapřičiňuje odliv kvalifikované síly z mateřských škol a to,
že absolventky za těchto podmínek do praxe nenastupují.
- Nezájem rodičů a jejich nespolupráce se školským zařízením (pozice spíše soupeřů, než partnerů)
- Vysoké počty dětí ve třídě - nemožnost individuálního přístupu
- Zvyšující se počty dětí vyžadující individuální péči v běžné MŠ
- Podceňování předškolního vzdělávání
- Chybí přehled hodnocení kvality jednotlivých kurzů a školení (absolventy kurzů a odborníky schopnými hodnocení
odborné úrovně kurzu) Kvalita kurzů nemá vnější kontrolu ani nevykazuje zpětnou vazbu, která by vypovídala o úrovni
nabízeného vzdělávání.

1618527

aktuálnost, věcná správnost

1629034

<< < 1 > >>

D3. Myslíte si, že oblast péče o děti a předškolní výuka patří dohromady? Co si myslíte o spolupráci mezi školami a školkami?
Jakou zkušenost máte s touto spoluprácí ve Vaší zemi?
Total: 67
<< < 1 2 > >>
Respondent

Patří dohromady. Spolupráce škola-školka je velmi důležitá. Toto praktikujeme již několik let.

1451777

Dobré zkušenosti,každá MŠ spolupracuje se základní školou ve svém okolí.společné akce, vzájemné návštěvy,
poznávání.

1450629

Ano patří. Spolupráce je důležitá.

1450252

naše zkušenost je velmi dobrá-spolupráce funguje na 100%

1448819

U nás je spolupráce na dobré úrovni. Je velmi potřebná.

1448386

Přiměřená celkové politice

1447839

Rozhodně bych zmiňované oblasti neoddělovala. Málokterý rodič má dostatek vědomostí a iformací o specifických
výchovných a vývojových problematikách předškolního věku. Vžádném případě bych ale nechtěla suplovat rodinu!
Zkušenosti ve spolupráci se základní školou mám jen malé, ale měla bych představu o rozhodně širší, bohatší a častější
spolupráci. Školy na nás pohlíží jako na něco, co jim nesahá ani po kotníky. Alespoň to na mne tak působí. Věřím však
tomu, že jiné MŠ mají dobré, popř.výborné zkušenosti v této oblasti.

1447329

spolupráce mezi školami je velmi špatná

1446835

Obvlast péče o děti a předškolní výchova určitě patří dohromady.Spolupráce mezi školami a školkami je dobrá z hlediska
dalšího rozvoje dětí.Máme výbornou zkušenost ve spolupráci se sousedními školami

1446742

1) ano
2) zpočátku jsem nebyla nadšená, ale o spolupráci jsem se VELMI SNAŽILA
3) organizačně jde o úplně jiné subjekty, které nelze spojovat ani srovnávat, po zkušenosti není vhodná ani "symbióza"

1446344

Spolupráci vítám, ale rozvíjet lze pouze pokud jsou dobré vztahy mezi perdagogy a vedením různých škol, tzn není tam
rivalita, závist...
Zítra pořádáme pro 8 školek malou zahradní olympiádu - např.

1446346

Oblast péče o děti a předškolní vzdělávání - důležitá spolupráce.Ano je důležitá spolupráce mezi školami,školkami - smy polupracujeme se školkami a školami - přadávání
zkušeností,nové nápady,vzájemné porady.

1445514

pokud je spolupráce oboustranná, myslím teď v oblasti péče o děti a předškolní výchova, tak nevidím problém, ale musí
jít především o děti, jakmile se začnou přepočítávat finance, tak je vše na špatné cestě.
Spolupráci mezi školami vidím spíše jako konkurenční boj, jde tu hlavně o peníze. Samozřejmě, že ve výhodě jsou
především větší školy z měst ,i když třeba nenabízí tak zajímavý program jako některé školy z předměstí, či z venkova.
Ty se musí hodně snažit. A to je moc velka škoda, že na ně není pamatováno při rozdělování financí.

1445615

Spolupráce není přliš rozvinutá, usilovala bych o zlepšení jak spolupráce mezi ZŠ a MŠ . Málo o sobě víme, není zájem o 1452597
navázání kontektu a další spolupráce.
Pokud je více mateřský škol v jedné lokalitě, je rozhodně vhodná spolupráce.

1453775

Myslím si, že péče o děti je aktuální a potřebná v jakém koli věku, protože každý věk má svá secifika a svá rizika.
Osobní zkušenosti se spoluprací MŠ a ZŠ jsou dobré.Myslím si, že vždycky hraje prioritní roli lidský faktor - osobnost
ředitele, pedagogů - spolupracuji pro svoji prestiž nebo v zájmu dětí?

1454234

spolupráce je nutná, na naší mateřské škole probíhá dobře

1454359

Péče o děti a předškolní výchova patří k sobě. Naše mateřská škola spoluprace s jinými mateřskými školy, například při
organizování výletů, zapůjčování odborné literatury,...

1454690

Myslím si, že spolupráce mezi školkami a školami by byla úžasná a prospěšná pro obě komunity. Nezmiňujete se zde o
jeselských zařízeních. To jsou také předškolní zařízení...
Zkušenosti se spoluprací škol a školek mám jen v rámci předškoláků. ZŠ ve spolupráci s MŠ vytváří projekt pro budoucí
prvňáčky, aby se nebáli vstupu do první třídy a byli na ni připraveni.

1456098

Oblast péče o děti a předškolní výuka dohromady určitě patří. Spolupracujeme vždy se ZŠ, která je neblíže našemu
pracovišti a to hlavně v oblasti přípravy z MŠ do ZŠ. Také využíváme prostory tělocvičny ZŠ.

1457238

Mnohem lepší bylo, když na každém zařízení byla paní ředitelka.Spojení není moc výhodné.

1458332

Jsme součástí ZŠ, máme možnost využívat tělocvičnu, společně jezdíme na plavecký výcvik, tím se ušetří finanční
prostředky rodičům za autobus. Děti z 1.třídy navštěvují MŠ při návštěvě divadla.

1458702

Péče a předškolní výuka spolu samozřejmě úzce souvisí. Bohužel jsem v praxi jen krátce a tudíž nemám zatím
zkušenosti a přehled o spolupráci mezi školkami, ale určitě mi to příjde jako velmi přínosné pro vč¨šechny strany. Ale
pouze za předpokladu smysluplné spolupráce.

1461452

Ano.Spolupráce v naší vesnici se ZŠ byla na dobré úrovni.škola byla pro malý počet dětí zrušena.

1461455

Jsem ráda, že je i ve školském zákoně uváděno předškolní vzdělávání. To skutečně celou dobu v mateřských školách
realizujeme.
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ je na úrovni společných akcí, společných návštěv a spolupráce pedagogů z obou druhů škol spolupráce je potřebná v zájmu dětí i rozšiřování možností pedagogů ve vzdělávací práci

1461568

Předškolní výuka o oblast péče o děti spolu úzce souvisí. Spolupráce mezi MŠ a ZŠ není téměř žádná.
Administrativa pedagogů převyšuje nad vlastní praktickou prací .

1462319

Myslim,že že oblast péče o děti a předškolní výuka patří dohromady.Spolupráce mezi školami a školkami považuji za
nedůležitou,předškolní výuka je nastavena tak,že děti získají znalosti o škole a jsou unich rozvíjeny kompetence,které k
základnímu školství směřují.

1462690

Spolupráce mezi MŠ a ZŠ je dobrá věc, zvláště při přechodu dětí z MŠ do 1.třídy ZŠ.

1464841

ano, spolupráce není žádná

1464964

Ano, oblast péče o děti a předškolní výuka patří dohromady.Spolupráce je důležitá pro přípravu dětí na vstup do ZŠseznámení s prostředím školy "hraní na školu v prostorách ZŠ "

1468370

naše školka je přímo součástí školy,spolupráce na výborné úrovni,děti znají prostory i učitele1.stupně

1472496

100% obzvláště v oblasti spec.pedagogiky.Spolupráce mi chybí mi spolupráce na mezinárodní úrovni s obdobným
zařízením

1477586

Oblast péče o děti a předškolní výuka nepatří dohromady. Jsou to dvě rozdílné věci. Je něco jiného dítě "hlídat" a dále

1469645

nerozvíjet a něco jiného dítě dále rozvíjet a umožňovat mu poznání.
Spolupráce mezi školami není na tak dobré úrovni jak by bylo asi potřeba. Je to způsobeno asi špatnou komunikací,
chtěním a časem.
-orgány péče o děti by měly více spolupracovat s MŠ a respektovat názory MŠ
-spolupráce mezi MŠ a ZŠ je individuální záležitostí jednpotlivých škol, v naší MŠ probíhá po mnoho let
k oboustranné spokojenosti, ZŠ pravidelně nabízí své akce i pro rodiče a děti z MŠ, zástupce MŠ se účastní akcí ZŠ

1469840

Myslím, že ano. Naše zařízení je spojeno s mateřskou školou v jeden právní celek, to je jistě pozitivní.

1473828

Ano.
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ je dobrá.

1478730

- patří k sobě
- je velmi inspirativní
- spolupracujeme již několik let - výborné výsledky

1478833

Výuka a péče patří dohromady, v předškolním věku nejde oddělit. Spolupráce mezi školami a školkami je vždy přínosem
nejen pro učitele ( způsoby práce, vzdělávací programy...), ale i pro děti (získání nových kamarádů, seznámení s
prostředím jiné školy). Spolupracujeme s okolními MŠ a sousední ZŠ. Organizuji společné zájezdy na divadelní
vystoupení, některé společné výlety, návštěvy škol.

1479003

Péče o děti a předškolní výuka patří dohromady
1483694
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ je přínosem pro všechny zúčastněné strany. Naše spolupráce se ZŠ v nejbližším okolí je velmi
dobrá.
Péče o děti a předškolní výuka rozhodně patří dohromady, mám dobrou dlouholetou zkušenost se
spoluprácí se školami.

1484632

Spiolupráce MŠ a školy je velmi užitečná, pokud není jen formální. Setkávání dětí i učitelek spolu, vzájemné návštěvy
navozují do budoucna dobrou atmosféru. Pro MŠ je zde dobrá zpětná vazba, jak děti prospívají ve škole.

1485412

oblasti patří dohromady,u nás spolupráce se ZŠ má velmidobrou kvalitu a spolupracujeme již 20 let

1487219

Ano.
Jsme předškolní zařízení spadající pod základní školu a spolupráce je velmi dobrá.

1487589

Jsme součástí ZŠ a MŠ, spolupráce je výborná, společně se účastníme akcí, rozvoj kamarádských a přátelských vztahů
mezi ZŠ a MŠ.

1487969

Je to opravdu důležité, my spolupráci podporujeme i prakticky provádíme.

1493779

Ano.
Máme spolupráci se ZŠ velmi dobrou.

1494776

Oblast péče o děti a předšk.vých dohromady patří. Spolupráce mezi školkami a školami se daří, školy jsou otevřené
spolupráci a děti se rády vrací do MŠ i naopak.

1512407

máme velmi dobrou zkušenost se spoluprácí se ZŠ.

1602297

Obojí samozřejmě souvisí. Spolupráce v našem městě naprosto v ořádku.

1602343

spolupráce školy a mš je špatná

1602453
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G6. Aby bylo další vzdělávání správně rozvíjeno, doporučuji vzdělávacím institucím:
Total: 36
<< < 1 > >>
Respondent

Širší nabídku vzdělávání

1451777

Pravidelně zjišťovat konkrétní potřeby učitelů a rodičů, změnit pasivní formy vzdělávání na aktivní, vyškolit si lektory
speciálně pro potřeby mateřských škol

1450629

umožnit zájemcům, o práci pedagoga a nemají potřebné vzdělání,tento nedostatek napravit hojnou nabídkou

1448819

Spolupracovat s jednotlivými zařízeními, dotazovat se na jejich potřeby.

1448386

Zajistit alespoň částečné hrazení kurzů, a tím příznivé ceny pro nás,/například dotace u EU/,aby pro nás bylo možno
zúčastňovat se kurzů dle našich potřeb.

1446742

Rozšířit a aktualizovat nabídky jednotlivých kurzů, více hlídat kvalitu lektorů, jejich přednášek, dodržování doby a náplně
kurzů.

1446344

Oslovit školy, co je tíží, s čím by potřebovaly poradit, kde jsou mezery ,jak ve výchově, tak ve vzdělání. Vetší spolupráce
s medii, např. s televizí, s tiskem .Připravit více pořadů pro rodiče a širší veřejnost, ptát se samozřejmě i veřejnosti na
jejich názory. Myslím si, že mnoho rodičů tápe a stydí se zeptat pedagogů jak na výchovu dětí. Mnozí se snaží posbírat
informace na internetu, četují mezi sebou a někdy narazí i na neférový názor. Nezahazovat názory tzv. starší generace
do koše. Pamatovat na to , jak zdraví je i selský rozum.

1445615

Zmapovat potřeby

1445514

Navázat užší kontakt se školskými institucemi

1452597

sledovat praxi a z ní vycházet při stavbách školení

1454359

Komunikovat s jinými institucemi

1454690

Navštěvovat MŠ.

1458332

domnívám se, že v našem okrese dobře funguje vzdělávací instituce v oblasti předškolní výchovy

1458702

užší kontakt s pedagogy i na nižších úrovních,znát jejich potřeby a zájmy

1472496

Zjišťovat informace a názory pedagogických pracovníků na jejich další vzdělávání a dle toho i zařazovat potřebná témata
seminářů.

1461452

Slevnit školení.

1461455

se současným systémem nabídek vzdělávání jsem spokojena

1461568

Doporučila bych jim méně byrokracie,aby více zjišˇtovaly potřeby učitelek.

1462690

Pružněji reagovat na aktuální změny a dění kolem nás

1464841

Získat informace o potřebách z co největšího počtu škol.

1469645

- některé kurzy dělat v menších pracovních skupinách
- nezvyšovat ceny jednotlivých školení

1469840

Vzdělávací instituce by měla znát názory a potřeby dalšího vzdělávání.

1478833

lektory, na jejichž odpovědi mohu stavět!

1483694

menší počet posluchačů na semináři
1484632
Operativní řešení našich problémů a potřeb opravdovými, schopnými odborníky
Nemám co doporučit

1485412

Nabízet spíše semináře praktického charakteru, teorii si můžeme přečíst.
Pokud možno hledět na finanční stránku, máme bohužel omezené možnosti.

1493779

Dostatek míst pro studium učitelek MŠ na PFUK !!!!!

1494776

Více se zaměřit a vyzkoušet své záměry v praxi, kde je ve třídě 27 dětí, často v létě v místnostech horko a nedýchatelno
a v MŠ bych se zaměřila na to, jak učitelky mají překonávat hluk, který je neustálý, jak se proti němu "obrnit".
I přes toto všechno, ale mám své povolání ráda a snažím se neustále vymýšlet nové podněty, aby se děti zajímaly o vše,
byly zvídavé a rády chodily do školky. Pokud se přebreptnou a řeknou mi mami, mám je tam,
kde je chci mít a je to pro mne pocta.

1512407

seznámit se s potřebami mš

1602453

Pokračovat v trendu, který je ,ale více teorie s hlubším proniknutím do problému. Poskytovat i relaxační programy o
sobotách.

1602201

Bít více pružné a reagovat na potřeby pedagogů. Za nabídkami musíme jezdit i velmi mnoho km !!!

1604983

Zajímat se o to, jaká témata školení preferujeme na jednotlivých zařízeních.

1607297

pokračovat nadále, tak jak dosud.Jsme spokojeny.

1608785

zlevnit kursy

1610290

Úzkou spolupráci s pedagogickými pracovníky a průběžné zjišťování potřeb dalšího vzdělávání. Dále bych doporučovala
pohotovější a pružnější řešení zjištěných potřeb.
Velkým problémem je malá záruka kvality vzdělávání. Uvítala bych systém hodnocení konkrétních kurzů a školení a
studijních oborů s výstupem pro další profesní život i s důrazem na odbornost školitelů. Hodnocení dalšího vzdělávání by
mělo být volně dostupné a veřejné s možností doplňování dalších komentářů a postřehů (hodnotit kvalitu by měli jak
pověřeni odborníci v dané problematice, tak samotní účastníci a absolventi vzdělávání).

1618527

reagovat na změny veškolství, aktuální stav zákonů, vyhlášek, moderních trendů

1629034
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