
Začít spolu na Vrchlabsku 
– aneb všechno, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil*a v mateřské školce

Realizátor: Step by Step ČR (SbS ČR)
Trvání projektu: 1/2023 – 06/2024

Naše organizace se dlouhodobě věnuje spolupráci s mateřskými školami po celé ČR, při níž
usilujeme o dostupné kvalitní vzdělávání pro všechny děti předškolního věku. Zásadní je v naší
práci vzájemná podpora učitelského sboru a dobrá spolupráce s rodinami dětí. Cílem tohoto
projektu je podpořit MŠ v ORP Vrchlabí v jejich pedagogické práci a nabídnout možné cesty pro
její rozvoj v souladu s rychle se měnícími společenskými potřebami. 
Účast v projektu je dobrovolná, rozhodnutí o míře zapojení jednotlivých MŠ je zcela              
 v kompetenci vedení a pedagogických pracovníků škol. Pro skutečný efekt realizovaných aktivit
je pro SbS ČR zásadní partnerský a respektující přístup všech zainteresovaných stran. Níže
uvádíme přehled klíčových aktivit, jejichž rozsah a podobu budeme s postupujícím časem
utvářet spolu s vámi.

1. Úvodní informační setkání se zástupci NF Škoda Auto a realizátora projektu SbS ČR 10. 2.
2023
Na informační online schůzce vám představíme jednotlivé aktivity projektu, budete mít možnost
zeptat se na organizační detaily i obsahové zaměření projektu a seznámit se s osobami, které za
projektem stojí. LINK na setkání ZDE.

2. Rozhovory s vedením všech MŠ v území (02-03/2023)
Následně Vaši školku navštíví v předem vybraném termínu dvě metodičky SbS ČR. Během
přibližně dvouhodinového rozhovoru společně prodiskutujete situaci ve vaší školce. Budete
moci pojmenovat, co ve vaší školce řešíte, jakým problémům čelíte, jakým způsobem uvažujete
o vzdělávání, které nabízíte. Tato schůzka vás nezavazuje k účasti v celém projektu, ale měla by
vám pomoci si dobře pojmenovat vaše potřeby. Také budete mít možnost klást otázky nám 
a doptat se na vše, co vás k naší práci zajímá.

3. Společné ochutnávkové aktivity pro vedení a pedagogické pracovníky*ce (03-05/2023)
Během tří měsíců budete mít možnost přihlásit sebe i své kolegy*ně na workshopy, které vám
umožní blíže se seznámit s naší činností a pomoci vám rozpoznat, které kroky volit ke zlepšení
podmínek a prostředí pro vaší výchovně vzdělávací práci. Během setkání s metodičkami         
 (viz bod 1) se budete moci doptat na konkrétní obsah seminářů.

1. Začít spolu v kostce – online – seznámení se vzdělávacím programem, 
který zaštiťuje a odborně rozvíjí naše organizace 
2. Jak individuálně přistupovat k dětem – prezenční workshop 
3. Podnětné učební prostředí mateřské školy - prezenční workshop 
4. Den ve třídě MŠ Začít spolu – návštěva ve školce s programem Začít spolu 

https://meet.google.com/nqh-isew-ycw


kaja.stipkova@sbscr.cz
+420 603 831 730
www.zacitspolu.eu

4. Základní kurzy programu Začít spolu pro zapojené školy
 – 80 hod vzdělávání pro vyučující, kteří se rozhodnou implementovat program Začít spolu 
(07-12/2023)
Pokud během prvních měsíců projektu zjistíte, že by pro vaši školku bylo přínosné zúčastnit se vzdělávání
v programu Začít spolu, přihlásíte vybrané pedagogy z vaší MŠ na týdenní letní kurz v rozsahu 40 hodin. 
Na letní kurz navazuje dalších 40 hodin vzdělávání, který uspořádáme přímo ve vašem regionu během
podzimních měsíců (pravděpodobně 2x2 dny).

5. Další profesní vzdělávání a individuální podpora 10/2023-09/2024
V průběhu dalšího roku budou mít učitelé*ky, možnost dle potřeby využít individuální metodické podpory
lektorek SbS ČR. Konzultace se mohou týkat např. otázek a skutečností, které vyvstanou po absolvování
kurzu a při prvních krocích během zavádění programu Začít spolu, ale také dalších oblastí souvisejících 
s vaší pedagogickou praxí.

Formou individuálních konzultací pro vedení všech MŠ v ORP nabízíme také řešení témat pedagogického
řízení, jako například tvorba rozvojového plánu školy, tvorba švp, vedení a motivace týmu, kolegiální
podpora a spolupráce, vyhodnocování výsledků výchovně-vzdělávací práce MŠ atd.

Pro vedení a pedagogické pracovníky*ce MŠ v ORP Vrchlabí bude také připraven kurz osobnostně-
sociálního rozvoje v rozsahu 20 hodin. Spolu s psychology se budete věnovat prevenci vyhoření,
mapování vlastních hranic a limitů a hledání možnosti emočně sociální podpory. Dotknete se rovněž
tématu komunikace a spolupráce s kolegy*němi v týmu. 

Nabídneme vám rovněž pomoc při přípravě Dne ve třídě MŠ pro rodiče za účelem seznámení rodičů se
vzdělávacím programem školy, navázání užší spolupráce s rodiči a využití jejich potenciálu. Na přípravě
akce se podílí učitelé jednotlivých MŠ.

6. Externí aktivity ve spolupráci se ZaS centry (03/2023-09/2024)
Dále máte možnost účastnit se aktivit v rámci nabídky metodických ZaS center, která provozuje naše
organizace v Trutnově a Turnově. Metodická centra jsou místem poskytujícím odborné zázemí pro
podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. ZaS centra můžete využít např. ke sdílení
profesních zkušeností s MŠ mimo ORP Vrchlabí nebo k prozkoumání dalších témat vztahujících se            
 k předškolnímu vzdělávání.
V případě zájmu nabízíme uspořádání dalších návštěv MŠ pracujících v programu Začít spolu mimo váš
region s cílem nahlédnout do reálné praxe těchto zařízení.  

Na sklonku školního roku 2022/2023 bychom měli mít lepší
představu o vaší míře zapojení do dalších aktivit projektu. 
To zmapujeme pomocí dotazníku o zájmu o další spolupráci 
se zaměřením na implementaci Začít spolu. 
Budeme vám k dispozici v případě vyjasňování dalších 
podmínek účasti. 

Kontakt: Karla Štípková, projektová koordinátorka 
Step by Step ČR, o.p.s.
Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zas-centra/
https://sites.google.com/sbscr.cz/zasc-zstrutnov
https://sites.google.com/sbscr.cz/zasc-turnov

