
 

 

1. Úvod 

 

  

 

      Při volbě tématu bakalářské práce jsem se rozhodla,  že zpracuji videopořad o Mateřské 

škole v Benátkách nad Jizerou. Sama pracuji jako učitelka v mateřské škole a tak mi práce, 

prostředí a život ve školce je velmi blízký. Zároveň to byla pro mne výzva naučit se něco 

nového. Chtěla jsem ještě hlouběji proniknout do „kameramanské  práce“,  podívat se na 

„svět“ jiným pohledem.  

    

      Možností jak využít moderní  prezentace je dnes celá řada. Nejúčinnější metodou je 

využití na webu. Webové stránky obsahují obecné informace o škole, informace pro rodiče o 

organizaci školního roku, prezentují práce žáků a umožňují komunikaci s rodiči. Patří mezi ty 

prezentace, které osloví velké množství lidí.  

 

     Videoprezentaci lze využít například pro ukázku pobytu ve škole v přírodě,  školu  

bruslení, prezentace z akcí školky. Také  může rodičům ukázat  co jejich děti   zažívají  

během pobytu ve školce  a pomůže  usnadnit  rozhodnutí, do  které  školky umístí své dítě. 

 

     Prezentace škol prostřednictvím webových stránek je nepochybně přínosná práce. 

Shromažďování  a třídění   ať už fotografického materiálu nebo videozáběrů je však velmi 

časově náročné. Proto školy často řeší tuto skutečnost (vzhledem ke svému rozpočtu) 

hledáním  dobrovolníků z řad svých pedagogů, kteří by se této činnosti ujali.  

V našich školkách to funguje tak, že na každé školce je pověřena 1 učitelka, která má na 

starosti aktualizaci webových stránek školky a vkládání fotografií. 

 

    Vzhledem k tomu, že naše školka je specifická, tím, že do výuky i výchovy zařazujeme  i 

prvky z montessori pedagogiky, bude velmi přínosné využití videopořadu pro prezentaci. 

Rodiče budou moci vidět děti jak pracují s montessori pomůckami, individuální práci na 

kobercích i společnou práci na „elipse“.  

 

 

 



 

 

1.1   Cíl práce 

 

      Hlavním  cílem  mé  práce  je  natočení  videozáznamu a vytvoření prezentačního 

videopořadu pomocí střihového programu  Pinnacle  Studio 14. 

 

     Prezentační  videopořad má za úkol představit mateřskou školu a přiblížit celoroční činnost 

školy, za pomoci technických prostředků ukázat rodičům žáků školy prostředí, ve kterém se 

děti nacházejí a představit náplň dětského života v mateřské škole. Videopořad by se měl 

uplatnit také při samotné prezentaci školy např. při dnech otevřených dveří, rodičům 

potencionálních žáků školy či školským inspekčním orgánů nebo zřizovateli školy. Předně by 

ale měl sloužit k zachycení vzpomínek dětí, které v současné době mateřskou školu navštěvují 

a jsou ve videopořadu natočené. Dále lze videopořadu využít jako podporu žádostí o různé 

sponzorské dary.  

    Videopořad by se měl uplatnit také při prezentaci na webových stránkách mateřské školy. 

 

 

 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

  

2.1  Předškolní  vzdělávání 

  

Motto naší školky: 

„Všechno co v mateřské školce děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, 

štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj“ 

 

     Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních hodnot a mezilidských vztahů. 

 

 



 

 

     Předškolní vzdělávání v mateřských školách je určeno pro děti ve věku od tří do šesti let. 

Vzdělávání by mělo být přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem jednotlivých 

dětí. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a takové činnosti dětí, 

které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat. Je důležité poskytnout dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní 

potřeby. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení založené na 

vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních  

situací.  

 

 

2.2  Mateřská  škola Benátky nad Jizerou 

 

      Mateřská škola se nachází v Benátkách nad Jizerou. Zřizovatelem je Městský úřad 

v Benátkách nad Jizerou. Je součástí právního subjektu, zahrnující mateřskou školu Jizerka, 

Mateřídouška, Poupátko, Růženka a Pampeliška. Mateřská škola se nachází ve středu města, 

vedle řeky Jizery. Kolem školky jsou vzrostlé jehličnaté i listnaté stromy, které poskytují 

dětem v létě stín. Školku lemují keře, které jí oddělují od silničního provozu. Budova byla 

p o s t a v e n a  v  5 0 .  l e t e c h  a  p ů v o d n ě  s l o u ž i l a  j a k o  j e s l e .  

Kapacita třídy je 25 dětí, ve věku 3 až 6 let. 

 

 

2.3   Vybavení  třídy 

 

    Ve třídě je dřevěný  dětský   nábytek  s   dostatkem  úložných  prostor. Pro odpočinek tu je 

molitanová sedací souprava, která poskytuje  dětem  místo pro relaxaci během dne. 

Z tělocvičného náčiní jsou zde žíněnky, lavička, obruče, švihadla, míče, relaxační kameny. 

Vybavenost třídy pomůckami a hračkami je na dobré úrovni. Od roku 2011 je třída vybavena 

pomůckami z  montessori  pedagogiky. 

   

 

 

 

 



 

 

2.4   Hygienické podmínky  

 

    Sociální vybavení je zdravotně nezávadné a bezpečné. Umyvárny s WC byly kompletně 

zrekonstruovány. Jsou velmi pěkné a barevné. Pro děti je zajištěno i čištění zubů po obědě a 

tím jsou upevňovány hygienické návyky. 

 

 

2.5   Podmínky  vzdělávání 

 

      Výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku se řídí zákonem č.561/2004 sbírka 

o předškolním vzdělávání, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - 

vyhláškou   č. 43/2006 sbírka o předškolním vzdělávání. 

 

 

2.5.1  Věcné  podmínky  vzdělávání 

 

      Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 

vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení hračkami, pomůckami, 

materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Hračky a doplňky musí být umístěny 

tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. 

  

 

2.5.2  Životospráva 

 

      Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, děti mají  dostatek  tekutin,  nejsou  nuceni do jídla.  Je zajištěn pravidelný denní 

rytmus a řád, který je však flexibilní, aby umožňoval v  průběhu dne přizpůsobit organizaci 

činností potřebám dětí. 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.3  Psychosociální podmínky 

 

- Děti se cítí ve školce dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 

- Nově příchozí děti mají možnost se adaptovat 

- Všechny děti mají rovnocenné postavení   

- Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům vůči dětem 

- Ve vztazích mezi dětmi a dospělými  se propojuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora 

 

 

2.6  Organizace chodu mateřské školy 

 

- Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí 

- Pedagogové se plně věnují dětem 

- Děti nacházejí v učiteli zázemí, klid, bezpečí i soukromí 

- Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený 

- Je respektováno osobní soukromí dítěte 

 

 

3. ODLIŠNOST NAŠÍ ŠKOLKY 

 

3.1 V čem je naše školka odlišná? 

  

      V první řadě tím, že je jednotřídní. Provoz zajišťují 2 učitelky. Jedna má ranní službu od 

6:00 hod. a druhá přichází v 10:00 hod., takže dopolední činnost zajišťuje vždy jedna učitelka. 

Někdy je to náročné, protože ve třídě je 25 dětí. Další odlišností je, že ve třídě pracujeme 

kromě klasických metod i s montessori  metodami. 

 

    

 

 

 



 

 

3.2 Kde se vzal nápad pracovat s těmito pomůckami?    

 

    S podnětem přišla skupinka maminek, které se zajímají o alternativní pedagogiku, zejména 

montessori  pedagogiku. A protože naše paní ředitelka je nakloněna novým metodám, nabídla 

mi, zda nechci využít této příležitosti a začít pracovat podle této metody. Nejprve jsem si 

přečetla na internetu spoustu článků o této metodě a zjistila jsem, že v některých bodech se 

s principy ztotožňuji. 

 

      Líbí se mi myšlenka, že každé dítě je jedinečné a ke každému dítěti se má přistupovat 

individuálně. V „klasické“ školce pracují všechny děti na daném úkolu, ať se jim chce nebo 

ne. V alternativním přístupu jim dává učitel možnost výběru. Proto je práce učitele náročnější, 

musí být připraven na změny, musí mít připraveno více  činností. 

    Také musí mít organizační schopnosti, protože je potřeba děti rozdělovat do skupinek. 

Například část dětí pracuje na montessori  kobercích, část dětí si hraje u stolečku a zbytek si 

hraje s hračkami. 

  

      Abych získala více informací o práci s montessori metodou, musela jsem absolvovat kurz, 

kde jsem se naučila základní pravidla práce s dětmi za použití této metody. Kurz byl přínosný, 

ale scházela mi praktická zkušenost. Ve svém volném čase jsem jezdila navštěvovat 

mateřskou školku v Kolíně, kde pracují s montessori pedagogikou.  

 

      Na první pohled se mi líbilo, že ve třídě má vše své místo, pomůcky byly uloženy na 

přehledných policích, vše bylo popsané. Na druhou stranu se mi nelíbilo, že ve třídě nebyly 

žádné hračky, kočárky, auta, dětská kuchyňka. A to si myslím, že je chyba, protože děti si 

potřebují hrát, rozvíjet svoji fantazii.  

 

      Musela jsem vytvořit určitý kompromis mezi tradiční a alternativní třídou.  Některé 

činnosti, které děti provádí v montessori třídě, nejdou praktikovat v běžné třídě. Například 

děti si samy nalévají polévku, samy si krájí nožem zeleninu nebo ovoce (ve školce musíme 

dodržovat zásady bezpečnosti práce). 

 

Po domluvě se všemi rodiči, i s těmi, kteří nebyli příliš nakloněni k uskutečnění  montessori 

třídy, jsem si vypracovala postup přípravy. 



 

 

 

      Nejdůležitější bylo upravit prostředí ve školce. Jako první jsem uklidila z polic plyšové 

hračky, přebrala jsem kontejnery s hračkami, hračky jsem roztřídila, aby bylo vše přehledné. 

Na výkresy jsem dětem koupila papírové boxy, popsala jménem a ještě označila značkou, 

které má každé dítě. Dalším úkolem bylo vymezit prostor pro montessori pomůcky. Vyčlenila 

jsem jeden kout ve třídě. Rodiče jsem poprosila, zda by nám mohli nakoupit koberečky, na 

kterých budeme pracovat. Ty jsem uložila do krabice, tak aby si je děti mohly samy brát. 

 

    Protože v montessori školce se hodně pracuje s přírodními materiály, začala jsem sbírat 

různý materiál. Při každé procházce jsem se snažila něco nasbírat (kamínky, klasy obilí, 

makovice, kytky, šišky, plody šípku, kaštany, žaludy, šnečí ulity). Přírodniny jsem pak 

vystavila na polici, každý jsem polepila etiketou s názvem.  

  

      Potom jsem připravila tácky s montessori  pomůckami, děti měly připravené činnosti – 

třídění, přesypávání, zametání, hledání pokladů, rozlišování tvarů. Z počátku jsme měli pro 

montessori koutek vyhrazenu jednu skříňku, dnes jsou tři. V září jsem začala děti seznamovat 

s jednotlivými činnostmi, nejprve jsme se učili správně rolovat koberec, ukládat jej na své 

místo. Pak jsem začala přidávat ostatní činnosti. 

 

    Děti se musely naučit správně nosit tácky, chodit s nimi pomalu. Od začátku jsem trvala na 

pravidle, že každý si uklidí tácek na místo, kde ho předtím vzal. Dalším důležitým pravidlem 

je, že na koberečku vždy pracuje jedno dítě. Každé dítě má svůj prostor. Bylo zajímavé 

sledovat děti, jak se postupem času samy chodily ptát, jestli si mohou vzít tácek na kobereček. 

 

      Dalším krokem byla výroba elipsy. Ta slouží ke společnému posezení, relaxačnímu 

cvičení. Zde je důležité naučit děti, aby si sedaly okolo elipsy a naučily se zklidnit. Cvičení 

probíhá za doprovodu relaxační hudby.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postup při výrobě elipsy: 

 

Potřebujeme: 2x špendlík (hřebíček či připínáček), provázek, tužku, lepící kobercovou pásku 

 

Do podlahy nebo podložky, na které chceme elipsu vyznačit, zapíchneme špendlíky asi 

1 m od sebe. Provázek přichytíme ke špendlíkům tak, aby byl dostatečně volný (vzdálenost 

mezi špendlíky je 1 m – délka provázku cca 1,4 m). Tužkou nabereme provázek, napneme ho 

a tím vytvoříme trojúhelník, jehož vrcholy tvoří špendlíky a tužka. Tužkou kreslíme oblouk a 

provázek se snažíme mít stále, co nejvíce napnutý. Dokončíme oblouk z obou stran a získáme 

tvar elipsy. Vzdálenost špendlíků (ohnisek elipsy) a délku provázku můžeme podle potřeb 

měnit. Získáme tak štíhlejší nebo naopak hodně zakulacenou elipsu. Velikost elipsy volíme 

podle počtu dětí. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Základní principy montessori pedagogiky 

 

Základními principy montessori  pedagogiky je: 

  

- zajistit pro dítě klidné a vstřícné prostředí 

- nenarušovat činnost dítěte 

- neovlivňovat činnost dítěte 

- nenabízet dítěti více činností 

- každé dítě má mít svůj vlastní prostor – kobereček 

- děti si samy připravují k jídlu tácek a prostírání 

- děti se samy oblékají 

-  

 

 

4. ZAŘAZENÍ PRVKŮ MONTESSORI PEDAGOGIKY DO 

VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU TŘÍDY 

 

    Od letošního školního roku jsme začali do našeho denního režimu zařazovat 

 i prvky z montessori pedagogiky. Co to je  montessori? 

  

„Je pravdou, že nemůžeme vytvořit génia. Pouze můžeme dát každému dítěti šanci, aby 

dosáhlo svého potenciálu.“ 

                                                                               

                                                                                            Marie Montessoriová 

 

      Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný 

vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá 

rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí. Montessori  pedagogika pomocí konkrétního 

výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, 

pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.  



 

 

     Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají 

jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale 

také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a 

vědomostí. Nejdůležitější hesla v montessori  metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, 

spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. 

4.1 Vznik 

Zakladatelkou je Marie Montessori. Narodila se v Itálii v roce 1870. Po maturitě si 

prosadila studium na lékařské fakultě v té době přístupné jen mužům. V 1896 byla promována 

jako první žena v Itálii lékařkou. Po roce 1900 začala řídit tzv. Modelovou školu při lékařsko 

- pedagogickém institutu pro vzdělávání učitelů, která pracovala s postiženými dětmi. 

Experimentálně zde prověřovala a upravovala didaktický materiál pro potřeby dětí. 

 V roce 1902 ukončila Maria studia pedagogiky, experimentální psychologie a antropologie 

na univerzitě v Římě. O něco později dospěla k přesvědčení, že její poznatky a zkušenosti 

z práce s postiženými dětmi by měly ještě větší úspěch u dětí zdravých. Vytvořila teorii, podle 

které dítě v podnětném, klidném a nestresujícím prostředí, za pomoci speciálních pomůcek 

získává přirozený zájem, fixuje si správné pracovní návyky a získává vlastní názor. 

  

Druhým důležitým poznáním a teorií montessori je sebepoznání učitelů. Učitel se má 

orientovat na své vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností 

dětí. V roce 1912 založila mezinárodní montessoriovskou společnost AMI, jež má dnes sídlo 

v Amsterodamu. Tato organizace zajišťuje vzdělávání učitelů z celého světa a zastřešuje 

národní  montesoriovské organizace. 

  

Maria Montessori cestovala po celém světě a šířila svoji metodu, vzdělávala učitele 

a pomáhala zakládat školy s montessoriovským přístupem k dítěti. Za svoji celoživotní práci 

byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu míru. Zemřela v 1952 v Holandsku.  

 

 

 

 



 

 

V současné době rozvíjí teorie Marie Montessori její vnučka Renaldine, která působí v AMI 

v Holandsku a v Torontu. 

 

Zakladatelka Maria Montessori. In: ZŠ Montessori Praha Modřany [online]. © 2012 ZŠ 

Montessori [cit. 2012-06-09]. Dostupné z: http://www.zsmontessori.net/zakladatelka-maria-

montessori.html. 

              

U nás byl vzdělávací program schválen v květnu 1998 a v současné době funguje v ČR  

k 31. 12. 2012 celkem 68 mateřských škol, z toho 15 je ve středočeském kraji. 

Společnost Montessori o.s. [online]. 1999-2013 Společnost MONTESSORI o.s. [cit.2013-01-

15]. Dostupné z: http: //montessoricr.cz/organizace/.       

 

4.2 Dítě 

      Základním principem je „svoboda ve stanovených hranicích“. V montessori třídě si 

uvědomujeme, že každé dítě je jiné. Respektujeme osobnost každého dítěte  a vlastní tempo 

jeho vývoje. Děti nejsou nuceny přizpůsobovat se tempu učitele ani ostatních dětí. Mají 

možnost učit se a pracovat vlastním tempem, přirozeně a spontánně. Na druhou stranu ve 

stanovených hranicích, které mají pravidla. Pracují ve skupinách nebo samostatně, vždy 

však ve věkově smíšených třídách, kde starší děti získávají sebedůvěru a upevňují své 

dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem, a mladší děti se učí pozorováním starších. 

RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro 

veřejnost). Praha: Public History, 1999. 63 s. ISBN 80-902193-7-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Práce s chybou 

      Dělat chyby je přirozené. Je to dobrá pomůcka  k poznání toho, jak dalece děti zvládnou  

určité věci. Materiál Marie Montessoriové je koncipován tak, aby dítě přišlo na chybu samo. 

Nikdy se chyby nepoužívá k zesměšnění dítěte nebo trestu. Je to prostředek k  rozvoji učení. 

    „Dělat chyby je všeobecně považováno za ostudu, což zákonitě vede ke lži. Tento názor o 

chybě je zesílen všeobecně rozšířený pedagogickým mýtem, který lidem vnucuje myšlenku, že 

je samozřejmé žít a učit se bez chyb, když se jen trochu namáháme. Podle toho vedou účinné 

chyby často ke studu dětí a vkládají jim před oči potřebu vzdělávat se. Lidé se pak učí to, že se 

bojí kritiky a své chyby se snaží zaretušovávat.“ 

   „Chyby ukazují, jak dalece zvládáme určité věci. Pomáhají precizovat schopnost správně 

hodnotit, takže jsme potom schopni chybu rozpoznat a analyzovat příčiny. Ten, kdo je schopen 

poznávat a kontrolovat vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty.“  

                                                                                                             (Rýdl, 1999, s. 37)  

4.4 Učitel 

      Montessori  učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se. Učitel má být 

trpělivý, láskyplný a svým klidem vytvářet pro děti příjemné prostředí. Je zásadním 

spojovacím prvkem mezi dítětem a připraveným prostředím, ve kterém mu pomáhá vybírat si 

jednotlivé pomůcky a chápat jejich smysl. Neustále sleduje potřeby každého dítěte     hledá 

cesty, jak mu pomoci dosáhnout cílů a využít jeho senzitivních období. Jeho přístup musí být 

velmi citlivý, protože, jakmile je dítě v práci přerušováno nebo podněcováno příliš, ztrácí 

zájem. Děti vede k tomu, aby se nesrovnávaly mezi sebou, ale pouze se svými vlastními 

úspěchy, protože každý den se naučí něco nového. 

    „Vychovatel by měl dítě vést, aniž by nechával pocítit svoji přítomnost, ale zároveň 

musí být připraven k požadované pomoci. Přitom platí nejdůležitější základní pravidlo: 

Nikdy nevstupovat jako překážka mezi dítě a jeho zkušenost.“ (Rýdl, 1999, s. 29)  

 



 

 

4.5 Připravené prostředí 

      Myslí se tím takové prostředí, které bude absolutně vyhovující požadavkům dítěte. Dítě se 

ve třídě musí cítit jistě a musí mít dostatečné množství materiálu, které ho  motivuje k dalšímu 

rozvoji. Vše co souvisí s výukou, je přizpůsobeno velikosti dítěte, uklizené, čisté, vše má řád 

a vše je dítěti lehce dostupné, aby si mohlo samo zvolit, s jakou pomůckou chce pracovat. 

Připravené prostředí podněcuje a povzbuzuje děti k aktivitě. 

      Připravené prostředí v montessori třídě umožňuje osvojení nových poznatků samostatně, 

bez vlivu učitele. V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a 

svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní 

disciplíny.  

RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro 

veřejnost). Praha: Public History, 1999. 63 s. ISBN 80-902193-7-3. 

 

4.6 Materiál 

      V Montessori třídě je různorodý materiál umístěn v otevřených policích ve výši dostupné 

dětem. My jsme ve třídě vyhradili jeden kout, kde jsou pro děti připraveny tácky 

s jednotlivými činnostmi, např. třídění, přesypávání, zametání. 

4.7 Smysl montessori pomůcek   

      Stejně jako celá metoda montessori, tak i všechny používané pomůcky jsou dílem paní 

Marie Montessori. Při jejich vymýšlení a vývoji byl kladen důraz na to, aby vzbuzovaly 

dětskou zvědavost a měly vzdělávací charakter. Těžko donutíme čtyřleté dítě, aby si s námi 

sedlo k učebnici matematiky. Veškeré potřebné pomůcky naleznou děti právě v montessori 

školce. V prostředí školky jsou děti vedeny k tomu, že věci mají společně a dohromady. 

Vyvíjí se v nich tak smysl pro zodpovědnost a vztah k věcem jako k něčemu, co neslouží 

pouze jim, ale celému kolektivu. 

 

 

 



 

 

4.8 Jednotlivé oblasti učení 
 

I. Praktický život 

 

Cíl =  získání praxe v daných oblastech: 
 

- péče o vlastní osobu a své tělo (např. rámy se zapínáním, zavazování tkaniček, mytí rukou, 

čištění bot, cvičení se lžičkami) 

- péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, péče o květiny, práce na zahradě) 

- cvičení sociálních vztahů - přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu - 

prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc a cvičení ticha) 

- cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře – po elipse,  rozvoj motoriky, 

koordinace ruka – oko) 

 

V těchto komplexních činnostech jsou plněny přímé cíle - postarat se o sebe (naučit se jíst, 

pít, oblékat) - ty souvisejí se základními lidskými potřebami. Mnohem důležitější jsou 

nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost – hmatovou, vizuální a zvukovou. 

 

Při cvičení přesýpání a přelévání pracují děti nejdříve se sypkým materiálem (různá semínka, 

hrách, čočka, rýže, fazole).  Přelévání se zpočátku provádí v průhledných skleněných 

nádobách, aby bylo vidět, že se jedna z nádob skutečně vyprázdní a druhá naplní. 

Dítě si vyzkouší zacházet s objemy vody, rozlévá vodu do různých nádob (široká a úzká 

hrdla), plní nádoby pomoci pipety nebo trychtýře, později i nádoby z neprůhledných 

materiálů. Při těchto cvičeních se u dítěte rozvíjí koncentrace, výdrž, přesnost, pořádek. 

 

Nepřímým cílem jsou základní matematické poznatky více, méně a primární zkušenost pro 

sčítání, odčítání a dělení. Dále rozvoj emocionality, schopnost vnímat, rozvoj náklonnosti k 

nějaké činnosti a vnímání radosti z činnosti, schopnost brát vážně své vlastní schopnosti, 

schopnost odhadnout sebe sama, což vede k sebejistotě, zdravému sebevědomí.  

Společnost Montessori o. s. [online].[cit 2012-09-06] © copyright 1999-2012 

Dostupné z:  http://montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika 
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II. Smyslový materiál 

 

Jak smyslově vnímáme svět, tak si vytváříme svoji skutečnost. Čím  lépe pracují naše 

smyslové orgány, tím lepší a diferenciovanější je naše vnímání. Čím je naše vnímání 

různorodější, tím pestřejší je obraz naší reality.  Různorodé vnímání nás vede k toleranci.  

 Ke cvičení a prohlubování vnímání vyvinula Marie Montessori pro různé smysly pestrý 

smyslový materiál, s jehož pomocí lze procvičovat rozlišování, srovnávání, třídění a 

pojmenování. Se smyslovým materiálem pracují děti od chvíle, kdy jsou schopny třídit různé 

předměty. 

Společnost Montessori o.s. [online].[cit 2012-09-06]  © copyright 1999-2012 

Dostupné z:  http://montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika 

 

III. Jazykový materiál 

 

Jsou to materiály podporující rozvoj řeči, materiály k výuce čtení a psaní - souvisí   

s materiálem ke kosmické výchově a  navzájem se doplňují. Se čtením, psaním a výukou 

jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní. 

Pro nácvik čtení  děti pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly 

mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty.  

Společnost Montessori o.s. [online].[cit 2012-09-06] © copyright 1999-2012 

Dostupné z: http://montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika 

 

 

IV. Kosmická výchova 

 

Kosmická výchova je integrujícím prvkem pedagogiky Marie Montesori, její teorie i praxe. 

Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos Komenský, tedy 

souvislost všech věcí, jednotný celek. Není důležité, aby se děti naučily vše, co existuje, ale 

mají mít tolik času, aby se mohly do jednotlivých oblastí ponořit. 

Odpovídání na otázky dětí vychází z celku a vysvětluje se na základě jednotlivých částí, aby 

děti pochopily souvislosti. Integrace oblastí a témat zahrnutých v kosmické výchově pomáhá 

http://montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika
http://montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika


 

 

dítěti pochopit řád světa, vžít se a existovat vněm, najít své místo. 

Kosmická výchova v pojetí montessori  pedagogiky představuje integraci témat zahrnutých     

v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu, později i fyziky, 

chemie. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební a výtvarné, patří sem témata 

společenská. 

 

Společnost Montessori o.s.[online].[cit. 2012-09-06] © copyright 1999-2012 

Dostupné z: http:/.montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika 

 

 

V. Matematický materiál 

 

Rozpoznat vztahy matematických zákonů a používat je, to jsou vlastnosti, které odlišují 

člověka od jiných tvorů. Podle Marie Montessori je lidský duch duchem matematickým. 

Lidský duch má schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat. 

  

 

 

Matematické aspekty: 

 

- Rozlišení sebe a ostatního 

- Vnímání délky, šířky a výšky 

- Porovnávání velikostí a forem 

- Experimentování 

Předstupeň matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou 

děti k „materialistické abstrakci“ a pracují s nimi už v mateřské škole. Úkolem tohoto 

materiálu je převádět nevědomou a nestrukturovanou informaci do strukturovaného systému.  

 

4.9 Respektovat senzitivní fáze 

      Je důležité respektovat potřebu dítěte danou práci vykonávat a nezasahovat mu do ní. 

V této chvíli se i úplně malé dítě, maximálně soustředí tak, že není schopné vnímat okolní 

svět. Dítě samo pozná, kdy se "nasytilo" a kdy je čas vrátit se do reality. Učitel by si těchto 

http://www.montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogika


 

 

fází měl být vědom a měl by ponechat dítěti dostatečný prostor. Dítě se tím samo učí rozvíjet 

koncentraci, trpělivost a samostatnost. 

RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro 

veřejnost). Praha: Public History, 1999. 63 s. ISBN 80-902193-7-3. 

 

5. VÝUKA MONTESSORI 

5.1  Průběh výuky 

      Nový den obvykle začíná kratší společnou činností (povídání v kroužku o tom, co je 

nového nebo jiná společná aktivita – např. jednoduchá hra, ukázka práce s novou pomůckou, 

pokus apod.). 

      Poté si každé dítě ve spolupráci s učitelem volí co bude dělat dál – vybere si pomůcku 

nebo pracovní list a může si sednout ke stolu či na koberec. Úkolem učitele je připravit 

podnětné prostředí a pomůcky, potom už děti nevyrušuje z jejich soustředění, ale pozoruje a 

pomáhá pouze tam, kde je to třeba. 

 

 

5.2    Elipsa 

 

    Elipsa má v pedagogice montessori velmi široké uplatnění.  Je to místo, kde se děti  

a učitelé schází, aby se pozdravili, popovídali si, něco si ukázali nebo se rozloučili. Na elipse 

se také děti učí najít svůj vlastní klid, ticho, které pak potřebují ke své práci. 

  

    Děti a učitelé si na začátku hodiny sednou kolem elipsy, aby se pozdravili a řekli si, jakému 

tématu se dnes budou věnovat. Uprostřed elipsy je kobereček a na něm nějaký předmět. Učitel 

vezme předmět do ruky a pozdraví, řekne dětem téma dnešního dne (např. ovoce v sadu, 

zelenina na zahradě, brambory na poli).  Pak předá předmět dál. Pravidlo je, že vždy mluví 

ten, kdo má předmět v ruce. Děti pozdraví a mohou říci k tématu, co potřebují. 

 



 

 

5.3 Chůze po elipse 

      Všichni sedí kolem elipsy. Když jsou všichni usazeni, učitel může pustit relaxační hudbu a 

začne chodit po elipse. Postupně se přidají i děti.  Chůze po elipse vyžaduje od dětí velkou 

míru koncentrace, dokonce i dospělým může chůze po elipse činit potíže. Chodíme tak, že 

dáváme chodidlo těsně před chodidlo, chodíme pomalu (po elipse chodíme bez bot).  

    Těžší varianta chůze po elipse je ta, kdy děti při chůzi nosí rozličné předměty. Předměty 

umístí do košíku či na kobereček doprostřed elipsy. Každý si může předmět vzít.       

Předmětem mohou být různé přírodniny - šišky, mušle, ořechy, vajíčka, skořápky, sáčky 

plněné rýží nebo pro zkušené děti třeba misky s vodou. Během chůze po elipse dochází ke 

koordinaci pohybů, k nácviku správného držení těla. 

 

5.4 Cvičení ticha 

 

      Cvičení ticha jsou velmi důležitá pro soustředění dětí. Existuje řada způsobů, jak pomoci 

dětem ticho nastolit. Ztišit se musí především učitel. Měl by dětem předvést, co je a co není 

ticho. Ticho je, když jsme potichu a nehýbeme se. Děti mohou zavřít oči a poslouchat. Až 

skončí cvičení, každý může říci, co během ticha slyšel (zpěv ptáků venku, jedoucí auta). 

RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori: (učební pomůcka pro 

veřejnost). Praha: Public History, 1999. 63 s. ISBN 80-902193-7-3. 

           

            



 

 

 

6.   PRŮZKUM PREZENTACE MATEŘSKÝCH ŠKOL       

VE STŘEDOČESKÉM  KRAJI  

6.1  Cíl průzkumu 
 

      Vlastní internetová prezentace je dnes samozřejmostí i ve školství (školní webové 

stránky). Mým úkolem byl průzkum prezentace ostatních mateřských škol v kraji. Chtěla jsem 

zjistit, na co se školy na svých webových stránkách nejvíce zaměřují, jaké poskytují 

informace veřejnosti a zda mají i vlastní videoprezentaci. 

Předpokládala jsem, že jí většina škol na svých stránkách má. 

 

 

6.2 Kritéria průzkumu webových stránek vybraných mateřských škol

  

Před shlédnutím webových  stránek náhodně vybraných mateřských škol ve Středočeském 

kraji jsem si pro průzkum stanovila následující kritéria sledování: 

 

  
- obecné a provozní informace 

- školní vzdělávací plán 

- směrnice, výroční zprávy (zde rodiče mohou získat informace o hospodaření školy) 

- formuláře ke stažení (žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, vyjádření lékaře, žádost 

o vrácení školného, přihláška na ozdravný pobyt) 

- videoprezentace 

- fotogalerie 

- jiné 

 

 

6.3 Průzkum prezentace MŠ v Středočeském kraji  

 

Při průzkumu jsem si náhodně vybrala dvacet pět mateřských škol ve Středočeském kraji, u 

kterých jsem si položila níže uvedené otázky – body, které ukazují na úroveň a styl pojetí 

prezentace školy. Ty jsem poté vyhodnotila a výsledky zapsala do tabulky.  



 

 

Školní stránky obsahují: 

 

1.   obecné a provozní informace: ano x ne 

2.   školní vzdělávací plán:  ano x ne 

      3.   směrnice, výroční zprávy:             ano x ne 

      4.   formuláře ke stažení :              ano x ne 

      5.   fotogalerii:               ano x ne 

      6.   videoprezentaci:   ano x ne 

 
Vzhledem k zadání a obsahu mé bakalářské práce jsem především měla zájem zjistit, do jaké 

míry jsou školkami využívány videopořady k prezentaci jejich činnosti. 

Předpokládala jsem, že většina školek této možnosti využívá. 

 

 

 

 

6.3.1 Vyhodnocení průzkumu prezentace MŠ ve Středočeském kraji 
  

 

Přehled získaných  informací z webových stránek  ukazuje následující tabulka: 

 

Otázka ANO NE 

obecné a provozní informace 25 0 

školní vzdělávací plán 20 5 

směrnice, výroční zprávy 15 10 

formuláře ke stažení 7 18 

fotogalerie 24 1 

videoprezentace 2 23 

  

 

Z toho vyplývá, že dle získaných poznatků z informací na webových stránkách MŠ ve 

Středočeském kraji lze konstatovat, že sledované mateřské školy vyvíjejí poměrně velice 

malou aktivitu pro prezentování své školy. Na svých stránkách uvádějí poměrně málo 

informací. 

 

 

 

 

 



 

 

6.4  Dotazník zaslaný MŠ ve Středočeském kraji 
 

      Na základě poznatků ze sledování na webových stránkách jsem zpracovala dotazník, 

kterým jsem chtěla zjistit, proč většina z vybraných škol neuvádí na svých www. stránkách  

videoprezentaci. 

Vypracovaný dotazník jsem zaslala všem dvaceti pěti mateřským školám ve Středočeském 

kraji, jejichž stránky jsem před tím posuzovala. 

 Poznámka: Zaslaný dotazník a seznam MŠ, kterým byl dotazník zaslán je v příloze této práce. 

 

6.5  Výsledky průzkumu 

 

Získané odpovědi byly zpracovány do tabulek a grafů, které prezentují výsledky 

průzkumu. Ke zpracování dat byl použit program Microsoft Excel a Microsoft Word. 

Z pětadvaceti odeslaných dotazníků se vrátilo 17 vyplněných a z 8 oslovených nedošla žádná 

odpověď. Zajímavé je, že nejvíce zodpovězených dotazníků, bylo ze soukromých škol. 

 

Otázka č.1 

 

Z jakých důvodů  nevyužíváte  na  svých  webových  stránkách  videoprezentaci? 

Z  odpovědí vyplývá, že sedm oslovených škol nepovažují videoprezentaci za důležitou, 

šest škol nemají pracovníka, který by mohl natáčet  videozáznamy a dvě školy nemají 

potřebnou techniku. Dvě mateřské školy na tuto otázku neodpověděly, protože mají na svých 

webových stránkách video prezentaci. Pro ucelený přehled jsou v tabulce 

 

Tabulka  č. 1 

 

nemáme potřebnou techniku 2 

nemáme pracovníka 6 

nepovažujeme videoprezentaci za 

důležitou 

7 

Videoprezentaci využíváme 2 



 

 

Graf č.1  

 

 

 

 

 

 

Otázka č.2 

 

Uvažujete do budoucna o využití   videoprezentace? 

 

Z tabulky a z grafu č. 2 vyplývá, že dvanáct škol neuvažuje o využití videoprezentace,  

pouhých pět o videoprezenci projevuje zájem. 

 

Tabulka č. 2     

       

ANO   5  

NE 12 

                                                

Graf č.2 
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Otázka č.3 

 

Využíváte jiné formy prezentace Vaší  mateřské  školy? 

 

a/ Prezentační letáky      

Na tuto otázku odpovědělo 13 škol ano a čtyři ne. 

Tabulka č.3a 

 

ANO 13 

NE   4 

 

 

 

 

Graf č.3a    

                                                                  

 
 

b/ Články v regionálních novinách      

 

Zde odpovědělo všech sedmnáct  mateřských  škol  kladně, to znamená, že informace o dění 

ve školce cestou regionálního tisku je pravděpodobně. značně rozšířená. 

 

 

Tabulka č.3b 

         

ANO 17 

NE   0 
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Graf  č.3b                               

 
c/  Vystoupení  pro veřejnost                

 

U těchto odpovědí jsem zaznamenala další vysokou četnost u varianty „ano, pořádáme 

vystoupení pro veřejnost“, jak ukazuje tabulka č. 3c a znázorňuje graf č. 3c. 

 

Tabulka č.3c 

 

ANO 15 

NE   2 

 

Graf č. 3c  

 

6.6  Komplexní shrnutí výsledků průzkumu 

 

-  Z výsledků vyplývá, že sedm škol vůbec nepovažuje videoprezentaci za důležitou. 

-  Většina oslovených mateřských škol neuvažuje o využívání videoprezentace ani 

   do budoucna. 

-  Pouze dvě z 15 mateřských škol videoprezentaci využívají   

-  Pro svou prezentaci využívá 13 škol  prezentační  letáky. 

-  Všechny školy využívají možnost publikovat své články v regionálních novinách.   

-  Patnáct mateřských škol se prezentuje na veřejných vystoupení a dvě školy ne (obě školy 

jsou soukromé).     

Bohužel musím konstatovat, že můj předpoklad se naprosto nesplnil. Videopořady jsou pro 

prezentaci mateřských škol využívány minimálně.  
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7.  POROVNÁNÍ PREZENTAČNÍCH TECHNIK 
 

    S prezentačními technikami se člověk setkává ve svém životě jak z pohledu profesního 

(například firem, divadel, škol a školských zařízení atd.), tak z pohledu soukromého 

(například prezentace fotografií z cest, dovolené apod.). Základní typy prezentací zpravidla 

nevyžadují specifické technické prostředky, nicméně pro upoutání posluchače a názornost 

jsou tyto prostředky vítány. Například přednes látky studentům je v některých případech 

dostačující jen ve verbální formě, na druhou stranu lepší zapamatování a znovu vybavení 

látky je lépe podpořeno právě vizualizovanou formou (hlavně v oblasti praktického a 

odborného vzdělávání), nic méně i všeobecné předměty je velice vhodné podpořit využitím 

široké nabídky informačních technologií. Například v případě zeměpisu, dějepisu a dalších 

předmětů je vhodné, když student má možnost pracovat přímo na interaktivní tabuli 

s digitálně zpracovanou mapu zobrazující danou probíranou látku. Obdobně je tomu i 

v dalších předmětech. 

 

    Technika může přednášejícímu jeho práci do značné míry ulehčovat, ovšem v žádném 

případě ani ta nejlepší technika nemůže nahradit schopnosti a dovednosti kvalitního 

přednášejícího. Osobnost, charakter a komunikační dovednosti pak hrají velký prim v zaujetí 

pozornosti posluchačů. Přirozeně do velké míry záleží na úrovni publika, za jakým cílem 

přichází, co očekává od přednášky a zda je samotné téma pro ně zajímavé, inspirující. 

 

    Není však ani trochu jednoduché se orientovat mezi velkým množstvím přístrojů a 

programů, které jsou v dnešní době dostupné. Vybrat správnou prezentační techniku není 

vůbec snadný úkol a vyžaduje velké množství znalostí a zkušeností. Co ale stojí za tak 

velkým rozšířením a oblíbeností moderních technologií? Především to, že jsou v dnešní době 

relativně finančně dostupné, snadná manipulace a množství funkcí, které nabízejí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1    Prezentační techniky 

 

7.1.1 Písemné prezentační techniky 

 

Kronika  - slovo „kronika“ pochází z řečtiny, kde chronos znamená čas. 

 

„ Kronika – je chronologický zápis, vyprávění o historických událostech v jejich časovém 

sledu bez úsilí proniknout k hlubší příčinné souvislosti, historický pramen obvyklý zvláště pro 

dějiny středověku, např. kroniky staročeských kronikářů“  

(Příruční slovník naučný,  II. díl, 1964, s. 677)  

  

   Co všechno ve školních kronikách najdeme? Jsou zde záznamy o školních slavnostech, 

vážících se k státním svátkům, výročím, společenským i politickým událostem. Dále doklady 

o návštěvách zajímavých a významných lidí, kteří na škole besedovali se žáky či učiteli. 

   Kronika školy je významným dokumentem, zobrazujícím dobu, ve které záznamy vznikaly. 

Z kroniky lze vyčíst, kam jezdili v dané době žáci se svými učiteli na školní výlety, jaké 

aktivity škola podporovala, které tradice ji charakterizovaly a čím se prezentovala na 

veřejnosti. Umožňuje nahlédnout do systému řízení a kontroly práce školy.      Jsou tu 

záznamy z jednání pedagogické rady, během roku uskutečněné inspekce a její závěry.  

 

   Každá kronika do značné míry odráží společenské, politické a kulturní dění 

v zaznamenávaném období v místě, ale i na celostátní úrovni. Můžeme se dozvědět, jak škola 

reagovala na společenský vývoj v zemi, jak se učitelé i její žáci v takové době angažovali a 

jaké názory sdíleli. To jsou významné prameny pro poznání a pochopení různých etap vývoje 

celé naší společnosti.              

 

   Bohužel s přijetím nového Školského zákona školní kronika již není mezi povinnými 

školními dokumenty a její vedení je zcela na vůli ředitele každé školy. 

   Je těžké a myslím, že dnes už takřka nemožné, znovuoživovat existenci školních kronik. 

Přesto by bylo vhodné tam, kde se dosud kronika píše a kde k tomu jsou podmínky, v této 

tradici dál pokračovat. A tam, kde tradice skončila, postarat se o archivaci a bezpečné uložení 

dokumentu, který může být po mnoha letech významným pramenem poznání minulosti nejen 

školy, ale i místa kde škola působila. 



 

 

 

Nástěnka – je prostředek pro prezentaci tištěných a fotograficky zpracovaných materiálů 

 

Nástěnku lze pojímat jako informační desku obvykle zavěšenou na zdi, sloužící účelům 

zveřejňování informací, propagace, vyvěšování vzkazů. Slouží k přímé písemné komunikaci 

s rodiči a přáteli školy. 

 

Je vyrobena nejčastěji z měkkého materiálu, např. z hobry, korku či polystyrenu, aby do ní šly 

snadno zapichovat špendlíky nebo připínáčky. Ty slouží k uchycení různých výstřižků a 

plakátů, které jsou ideovým obsahem nástěnky. Nástěnka však může být i s magnetickým 

povrchem nebo lepícím povrchem. 

 

Leták – je zpravidla tištěný dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku. 

Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. 

 

 

Fotografie  - jedná se o statický záznam, který vzniká až po uskutečnění události (školní 

výlet, práce ve škole, školička bruslení, divadelní představení, den dětí). 

 

Fotografie mají velké využití. Lze je použít na webových stránkách škol v sekci fotogalerie. 

Zde mají rodiče možnost seznámit se s celoročními aktivitami školy. Dále můžeme pomocí 

fotografií vytvořit PowerPointovou prezentaci, kterou škola může použít k prezentaci pro 

zřizovatele, rodiče i širokou veřejnost.  

 

Nevýhodou fotografií je, že nám sice dokáží zachytit daný okamžik, ale nemohou přiblížit 

celkovou atmosféru prostředí či akce. 

 

Plakát – je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, 

obrazu nebo obojího společně upoutává a nabízí zboží, umělecké dílo nebo produkci, zábavu, 

názor a podobně. 

 

Plakát je dnes nejrozšířenější tiskovinou, je vylepován na frekventovaných místech. Působí na 

širokou veřejnost, své zájemce si nevybírá (není pro úzkou skupinu), má upoutat pozornost, 



 

 

barevné provedení má být nápadné, výrazné, ale ne křiklavé, text pak stručný,  výstižný (co, 

kde, odkdy – dokdy). Životnost plakátu má být dostatečná, aspoň po dobu trvání akce (tištěný 

má být na kvalitním papíru, kvalitními barvami odolnými proti povětrnostním podmínkám). 

 

Školní časopis  - na stránkách školního časopisu mohou čtenáři najít články ze života 

školy, města a jeho okolí. Čtenáři mají možnost seznámit se s tím, co zajímá žáky, jaké mají 

koníčky. Během školního roku se mohou na stránkách objevovat i rozhovory se zajímavými 

lidmi nejen ze školy. 

 

7.1.2 Elektronické prezentační techniky 

 

Rychle rostoucí množství informací přicházející k nám v různé formě a z různých zdrojů, 

vyvolává zvýšené nároky na technologie a prostředky, které umožňují tyto informace správně 

využívat. 

 

Prezentační technika se uplatňuje jako efektivní nástroj v procesu vzniku, zpracování 

a uchování obrazové a zvukové informace, zejména však ve fázi jejího předávání většímu 

množství posluchačů. 

   

 

Webové stránky – jsou v současné době jedním z nejužívanějších prezentačních 

prostředků škol. Na webových stránkách škol bychom měli najít co nejvíce informací. Měly 

by obsahovat veškeré informace o škole, přehled akcí pořádaných školou, vystavit neomezený 

počet fotografií, prací žáků, filmů nebo zvukových ukázek. 

Funkční internetová prezentace školy může plnit mnoho cílů a lze ji použít v co nejširším 

rozsahu. 

Nejčastější důvody, proč jsou webové stránky pro progresivní školu zajímavé: 

- Obecně představují školu, její zaměření, přehled zájmových kroužků, pedagogické 

zázemí. 

- Informují rodiče o organizaci školního roku, jsou zde uvedeny veškeré důležité 

termíny, kontakty, sdělení a aktuality. 

- Prohlubují komunikaci škol s rodiči žáků. 



 

 

- Mohou pomoci vysvětlit, v čem se daná škola liší od ostatních, v čem jsou její 

přednosti.  

- Na stránkách bývá umístěn i školní vzdělávací program. 

- Slouží pro vystavování prací žáků školy. 

PowerPoint – PowerPointová prezentace je zejména určena pro statickou vizuální nebo 

audiovizuální projekci, pokud obsahuje i zvukový doprovod či zvukové efekty. Prezentace se 

skládá z jednotlivých snímků, které obsahují text, obrázky, videoklipy, animace a různé 

efekty. Snímky je možné snadno aktualizovat a měnit. Mohou být představovány na monitoru 

počítače nebo dataprojektorem na projekční plochu apod. PowerPointová  prezentace, je-li 

zaměřena na přiblížení aktivit a činnosti školy, bává nejčastěji umístěna na webových 

stránkách nebo promítána kupř. při dni otevřených dveří či jiné akci, kde je se předpokládá 

přítomnost širší veřejnosti. 

 

 

Pinnacle Studio  - je editační program, který je určen ro střih a tvorbu videopořadů. Jeho 

velkou předností je jednoduchost, univerzálnost a spolehlivost. Tento program je vhodný pro 

tvorbu videopořadu v amatérských nebo domácích podmínkách, ale i ve školství. Jeho velkou 

předností je jednoduchá obsluha, vysoká nabídka funkcí a samozřejmě finanční dostupnost, 

která spočívá v nízké ceně. Další velkou předností Pinnacle Studia je, že jeho nabídky jsou 

v českém jazyce a pracuje v operačním systému Windows. 

 

Studio je členěno, tak jako všechny editační programy, do tří základních částí,  a to: 

 

 1. Import - jedná se o nahrávání natočeného materiálu na pevný disk počítače. 

 

 2. Editace - zde probíhá samotné sestavení videopořadu (projektu)  a veškerá úprava 

natočeného materiálu. Jednotlivé záběry zde lze editovat střihem, je možné zaměňovat pořadí 

scén, přidávat vhodné efekty, přechody, titulky a grafiku. V této části programu se 

připravovaný pořad může i ozvučit - přidáním doprovodného komentáře, zvukových efektů či 

hudebním podbarvením. 

 



 

 

 3. Export videa - jakmile je projekt dokončen, je třeba hotový projekt vyrenderovat 

ve zvoleném formátu a poté ho teprve můžeme převést na požadované medium např. na 

videopásku v kameře Mini DV nebo Di8 (pokud má kamera otevřený digitální vstup), 

videopásku VHS nebo S-VHS (pomocí videorekordérů těchto formátů, pokud je k dispozici 

verze programu, která umožňuje převod na analogový výstup), na disky pro přehrávání 

pomocí přehrávače DVD nebo Blu–RAY nebo uložení videopořadu do souboru AVI, MPEG, 

Windows Media a ostatní novodobé audiovizuální nosiče. 

Projekty lze exportovat i na web, internetové servery atd. 

 

 Jiroušková, I., Videotechnika a počítač pro výuku i volný čas. Praha: Univerzita Karlova, 

2008, ISBN 978-80-7290-365-8) 

 

 

7.2 Technické prostředky umožňující prezentace tištěného  

       i elektronického zpracování 

 

Vizualizér, interaktivní tabule, dataprojektor, televize, videopřehrávač, DVD 

přehrávač/rekordér aj.. Trendem posledních let ve vzdělávání, ale i při odpočinkových 

aktivitách, je co největší využívání projekčních technik.  

 

Vizualizér neboli dokumentová kamera, je zařízení oblíbené pro svoji vysokou flexibilitu a 

operativnost. Přenáší informaci přímo z neprůhledné předlohy (knihy, příručky, slovníku), 

stejně dobře jako trojrozměrný předmět. Protože je vybaven podsvícenou pracovní plochou, 

může pracovat i s klasickými transparentními fóliemi. Přenášený obraz bývá zvětšen pomocí 

datového projektoru na projekční plochu. 

 

Interaktivní tabule – je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový 

projektor, případně jde o jakousi velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem. Projektor 

promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixami, nebo 

dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou 

připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojanu. 

 



 

 

Interaktivní tabule  je využitelná v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školních 

učebnách ve všech stupních vzdělávání, ve firemních i kongresových sálech a dalších 

různých pracovních prostorách, v kulturních střediscích, výstavních sálech, ale i na 

sportovištích atp. 

 

Dataprojektor -  je zařízení, které promítá prezentované téma nejčastěji na promítací 

plátno, ale alternativou je samozřejmě i projekce na matnou bílou zeď. Dataprojektorů je 

velké množství, různých parametrů (hmotnost – možnost přenášení, rozlišení, světelný výkon, 

životnost lampy, možnost připojení různých datových rozhraní apod.). Vždy by měly být 

voleny dle požadavků konkrétního uživatele. Například dataprojektor, který bude užíván 

denně po mnoho hodin v posluchárně, v místnosti kam přichází denně mnoho posluchačů, je 

vhodné volit vždy daleko kvalitnější projektor s delší životností projekční lampy a s lepšími 

technickými parametry než kupř. v malých podnikových místnostech, určených pro porady.  

Pokud však je předpoklad pouze  příležitostného používání projektoru o to např. ve více 

místnostech, je vhodné volit dataprojektor spíše lehčí umožňující snadný transport i instalaci 

s nižšími, ale dostačujícími, technickými parametry. Takovéto dataprojektory jsou v současné 

době velice snadno dostupné s ohledem na přijatelnou pořizovací cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek data projektor http://www.digiboss.cz/BenQ-MX750-3000-ANSI-XGA/d50095  

 

 

 

 

http://www.digiboss.cz/BenQ-MX750-3000-ANSI-XGA/d50095/


 

 

8.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

8.1 Námět  

 Videopořad o délce asi 15 min. přiblíží průřez celoročních činností Mateřské školy 

v Benátkách nad Jizerou. Na začátku pořadu bude krátký záběr k uvedení do tzv. 

„prostoročasu“ – krátké záběry na město, zámek a na budovu školy.   

 

 Pořad bude rozdělen do dvou částí. V první části nazvané: „Co děláme každý den“ 

budou ukázány dopolední činnosti – například práce s plastelínou, navlékání listí, korálků, 

příprava předškoláků k zápisu do základní školy. Potom bude následovat dopolední svačinka 

a pobyt na školní zahradě. Dále bude představena práce dětí s montessori pomůckami. 

Ukázána bude individuální práce na kobercích /přesypávání, hledání klíčů, šroubování, 

zametání/ i společná práci na elipse, kde děti budou přiřazovat modely zvířátek k  obrázkům. 

Dopolední činnost zakončí oběd a bude následovat odpočinek dětí. Závěr této časti přiblíží 

odpolední zábavu dětí ve školce. 

 

         Druhá část nazvaná: „Co Neděláme každý den“ bude rozdělena na čtyři části – a to na 

podzim, zima, jaro, léto.  

V části podzim – se zaměří na dovádění ve spadaném listí a na specifické podzimní činnosti 

(např. výroba draků apod.).  

Zima bývá věnována přípravě na vánoční besídku, vystoupení pro rodiče, ale i zimním 

procházkám a případnému krmení zvířátek. 

Jaro bude ve znamení příprav na velikonoční svátky. Děti budou malovat kraslice, vyrábět 

dekoraci do třídy. Na jaře vždy do školky zavítá divadélko. Herci děti zapojí obvykle do hry 

a zazpívají si s nimi. Představení mívá vždy nějaký výchovně vzdělávací podtext, tentokrát 

by to měla být dopravní výchova. 

Léto bude ve znamení  konce školního roku. Pro děti bude uspořádán „svatební den“  

 

a na úplný závěr roku bude připraven společný výlet. Děti tentokrát zamíří na zámek do 

Mnichova Hradiště. Pro děti zde bývá připraven bohatý program, který jim pobyt na zámku 

zpestří. Pohádkové bytosti provedou děti po zámku, a na závěr pro ně bývá připraveno 

divadlo. 



 

 

        Pořad bude podbarven hudbou z dětských pohádek, bude okomentován a jednotlivé části 

budou doplněny titulky přibližující jednotlivé aktivity ve videopořadu ukázané. 

Vytvořený prezentační videopořad, který bude v DVD formátu, bych ráda po obhajobě 

věnovala rodičům všech účinkujících dětí. 
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9. ZÁVĚR 

 

      Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření prezentačního videopořadu, jeho natočení   

a sestřih v programu Pinnacle Studio, jeho otitulkování, okomentování a podbarvení hudbou, 

který představuje průřez celoročními činnostmi dětí Mateřské školy v Benátkách nad Jizerou. 

  

     Celé zpracování pořadu bylo náročné, protože natáčet a zároveň zůstat paní učitelkou, bylo 

někdy těžké. Proto jsem musela vždy předem velice pečlivě promýšlet, jaké činnosti dětí budu 

natáčet. Časově náročné bylo, ale i následné zpracování videopořadu, aby splnil kritéria na 

prezentační  pořad kladená a hlavně, aby po jeho shlédnutí si každý divák utvořil představu o 

činnosti a dění v naší mateřské škole. Byla to práce velice náročná, ale zajímavá a poučná.   

 

     Nejprve jsem si musela vypracovat námět, který jsem rozpracovala podle své představy o 

budoucím videopořadu na základě zkušeností z průběhu předchozích let. Poté jsem si 

vypracovala obsahový scénář a technický scénář, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé 

záběry, podkladová hudba, titulky, komentář. Scénář tvoří předlohu a slouží k orientaci pro 

natočení videopořadu. Je neustále pozměňován a doplňován, podle toho jak samotný pořad 

vzniká. 

 

     Vytvořený prezentační videopořad bych chtěla použit na webových stránkách mateřské 

školy, ale měl by sloužit i jako prezentace pro zřizovatele školy, či pro školní inspekci. 

Hlavně bude však pořad vzpomínkou pro všechny děti, které v době vytváření pořadu naší 

školku navštěvovaly a pro jejich rodiče. Měl by však být informačním zdrojem i pro ty rodiče, 

kteří uvažují o možném zápisu své ratolesti do naší školky. 

 

     Vzhledem k tomu, že jsem svým jednoduchým průzkumem zjistila, že videopořady jsou 

pro prezentaci mateřských škol využívány minimálně – což je v současné době s širokou 

možností nabídky dostupných prostředků informačních technologií – překvapivé, byla bych 

ráda, kdyby se můj videopořad stal také inspirací pro vedení dalších mateřských škol. 

Předpokládám tedy, že paní ředitelka naší školy (která i v tomto směru již o videopořad 

projevila zájem)ukáže tento videopořad na poradě ředitelek mateřských škol. 

 

 

 



 

 

10.  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

► BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Portál 1996 

 

► DVOŘÁČEK, J. Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. Praha PF UK Praha 

  

► HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 

Praha 2003. ISBN 80-7290-125-7. 

 

► JIROUŠKOVÁ, I. Videotechnika a počítač pro výuku i volný čas. Praha: Univerzita 

Karlova, 2008. ISBN 978-80-7290-365-8. 

 

► JIROUŠKOVÁ, I. Videopořady snadno a rychle s editačními programy PINNACLE  

STUDIO. Praha PF UK 2011. ISBN 978-80-7290-516-4 

► JIROUŠKOVÁ, I. Příprava prezentací v PowerPointu, Praha PF UK 2006  

► KULÍK, T. Příručka pro tvůrce videoprogramů. SPN 1987, 14-265-87 05/38, 8-97-35/1.  

► OLSENIUS, R. Digitální video – přehledný průvodce. Copyright for the Czech republic 

2009, National Geographic Society. ISBN 978-80-242-2449-7. 

 

► PÁVKOVÁ J. a kol. Pedagogika volného časuPortál, Praha 2002. ISBN 80-7178-711-6 

 

► PECINOVSKÝ, J. Pinnacle Studio 14. Praha, Grada 2010, ISBN 978-80-247-3360-9. 

 

► PECINOVSKÝ, J. Digitální video. Praha, Grada 2009. ISBN 978-80-247-3128-5. 

 

► RÝDL, K. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha 1999 

 

► ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha, Portál 2004. ISBN 80-7178-829-5. 

 

► ŘÍČAN, P. a KREJČÍŘOVÁ D. Dětská klinická psychologie. Praha, Grada 2006. ISBN 

80-247-1049-8. 

 

 

 



 

 

11. SEZNAM  PŘÍLOH 

 

Příloha č.1     Technický scénář    

Příloha č.2.    Dopis rodičům  

Příloha č.3     Seznam dětí    

Příloha č.4     Seznam oslovených mateřských škol 

Příloha č.5     Dotazník zaslaný mateřským školám 

Příloha č.6    Vyplněný dotazník – soukromá škola 

Příloha č.7      Vyplněný dotazník – státní škola                    

Příloha č.8     Ukázky činností z montessori  pedagogiky  

   - Rolování koberce  

   - Hledání pokladu  

   - Lisování plastelíny 

   - Hnědé schody 

Příloha č.9     Dokumentační fotografie 

Příloha č.10 Licenční smlouva o jednorázovém užití hudebních děl s textem či bez textu 

v repertoáru OSA při výrobě audiovizuálního dílapracovníků ve školství 

Příloha č.11 DVD prezentační videopořad 

Příloha č.12   CD s textovou částí  

 

 

 

 


