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Příloha č. 1 - Rozhovory s ředitelkami a učitelkami MŠ – přepis z diktafonu 

Ředitelka mateřské školy  „A“  (Ř) 

1. Podle čeho sestavujete plán dalšího vzdělávání? Podle toho, o co se snažíme, kam 

směřujeme, jaká je momentální situace školky. 

2. Kam momentálně směřujete, jaká je vaše vize? Tak především chceme, aby byly 

spokojené děti, a to pak znamená, že jsou spokojeni i rodiče.  

3. Co to konkrétně znamená, nebo co podle vás vede k tomuto cíli? Chováme se 

k dětem tak, aby do školky chodily rády.  

4. Vraťme se k plánu dalšího vzdělávání. Konzultujete ho s podřízenými? Ne. Proč? 

Píšu ho tak obecně. Každému se vždy hodí něco z hudebky, pohybovky nebo výtvarky. 

Když jsou pak holky u předškoláků, mají tam napsáno, že musí něco z této oblasti. 

5. Mají tedy určenu konkrétní oblast, ve které se mají vzdělávat? Ne, to ne. Když mi 

přijde nabídka od Visku (Středočeský vzdělávací institut, pozn.autora), dám jim to, ať si 

každá zakroužkuje, co chce. 

6. Mají nějaká omezení nebo komentář k výběru? Ano, samozřejmě. Musí to být 

finančně únosné. Vybíráme semináře v ceně max 700 Kč. Také chci, aby probíhal v místě 

bydliště, aby nevznikaly další náklady na dopravu. Také je třeba vypsat cesťák, a co si 

budeme povídat, to je akorát další papírování (smích). A máme jednu akci na pololetí, na 

víc by nebylo. 

7. Co je pro vás největší překážkou? Tak nejvíc to jsou samozřejmě peníze. Prostředky 

na vzdělávání jsou malé a z peněz, které přispívají rodiče, nemohu platit drahé kurzy. 

Také je to samozřejmě otázka provozu. Učitelky se musí vzájemně zastoupit.  

8. Co se stane, když si zaměstnanec vybere sám mimo nabídku?  Pokud to je zdarma, 

nemám s tím problém a umožním mu to.  

9. Jaké vy sama máte zkušenosti? Mám pocit, že vzdělávání je často velký business. 

Například další vzdělávání ředitelů stálo 7000 Kč a absolutně to tomu neodpovídalo. 

Přednášející vůbec nebyli z praxe, a myslím, že by stačily dva dny na to, abychom si řekli 

něco z práva, a vůbec jsme neměli řešit otázky přístupu k dětem a tak. Je to tahání peněz, 

umělé prodlužování.  A je to vlastně předepsané vzdělání. To mi hodně vadí. Já si myslím, 

že 4 hodinový seminář by měl stát maximálně 400 Kč. Stovku na hodinu. Když tam je 10 

účastníků, je to dost. Tohle mi vadí. 

10. Jaké jsou formy dalšího vzdělávání, máte trochu přehled? Je to pořád stejné. Jsou 

to semináře, nebo jak se tomu říkalo za nás školení. Naštěstí nám chodí nabídka, takže to 

nemusím moc řešit.  
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11. Víte, koho co baví, nebo v čem by měl naopak trochu přidat? Koho co baví asi 

tuším a spoléhám na to, že si podle toho vybere. A v čem by měly učitelky přidat? Tak 

pokud jde někdo do třídy k předškolním dětem a ještě tam nebyl, tak je dobré mu 

doporučit seminář s touto tématikou. 

12. Jak moc je další vzdělávání pro vás důležité téma? Já to vnímám spíš jako nutnost, 

nebo spíš povinnost. Jak už jsem říkala, taky taháním peněz z toho mála, co máme. Když 

si holky potřebují najít nějaké nové písničky, nebo tanečky, dá se dneska docela dobře už 

využít internet anebo si můžou radit navzájem jako za nás. Vyměňovali jsme si pořád 

nějaké nápady.  

13. Vybíráte si semináře, které se váží ke kvalitě vzdělávacího procesu? V mém věku? 

Vždyť se to stejně stále opakuje. Vždy se vymyslí něco nového, pak se zjistí, že to 

nefunguje a dělá se to zas jako před tím. Nebo se slavně objeví něco, co už v minulosti 

dobře fungovalo a pak se to zrušilo. Většinou chodím na semináře o legislativě. 

Děkuji za rozhovor, paní ředitelko. 

 

VILMA (V)  

1. Jak tady funguje další vzdělávání? 2 x ročně si každý vybírá z předložené nabídky – 

z této knížečky (nabídka VISK), plán DVPP sestavuje asi ředitelka, ale my ho neviděly. 

Každý si může vybrat, co chce, co koho baví, k čemu tíhne, nebo co potřebuje. Učitelky 

v předškolní třídě si hledají něco k předškolákům a tak. 

2. Jsou nějaká omezení od nadřízeného? Jsou. Finance. Musí to stát maximálně 700 Kč. 

Nejlepší je, když je to úplně zdarma. Pedagogická poradna dělá hodně levné semináře. A 

nemusíme nikam jezdit. Což je vlastně další omezení. Musí to být tady ve městě. 

V předchozí školce s penězi problém nebyl, tam jsme si mohli vybrat cokoliv. 

3. Proč? Asi kvůli penězům. Musel by se platit cesťák.  

4. Vadí vám to? Ani ne. Zase jste brzo doma. Když pojedete z Prahy, strávíte hodně času 

na cestě. Vadí mi ty peníze, to spíš. Už jsem si dokonce i vybrala seminář, který jsem si 

sama zaplatila, protože mě to hodně zajímalo.  

5. Vyšla vám paní ředitelka vstříc ohledně volna? To bylo v té minulé práci a tam jsem 

byla vedoucí učitelkou, takže jsem si to zařídila.  

6. Jak vnímáte další vzdělávání? Berete tuto oblast jako důležitou pro svou práci 

nebo spíše povinnost? Pro mě je to velice důležité, rozhodně to jako povinnost 

nevnímám. Školení mě vždycky zajímá, vybírám si, co potřebuji, měla jsem například 

postižené dítě, a tak jsem si zašla na školení, jak s těmito dětmi pracovat a vždy mi to 

v mé práci pomohlo.  
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7. Stalo se vám někdy, že jste ze semináře odcházela zklamaná? Za celých 7 let se mi 

to stalo jednou. Byla to nějaká „výtvarka“. Ráda tvořím, tak jsem si chtěla rozšířit obzory 

a obsah byl neuspokojivý. Přišla paní s ubrousky a 4 hodiny jsme vyráběli kytičku. To 

bylo opravdu ale jen jednou, jinak vždy odcházím nadšená. 

8. Jak si vybíráte vzdělávání? Jednou jsem si našla sama, když jsem potřebovala. Jinak si 

vybírám z nabídkových publikací, které nám dá k dispozici ředitelka. 

9. Doporučí vám třeba kolegyně, který seminář stojí za to vidět? Ano, i to funguje. 

…jednou jsem si vyhledala sama, co mě zajímalo. 

10. Chodíte do knihovny? Ano, chodím. Musím se přiznat, že jediné co čtu, jsou odborné 

publikace. 

11. Najde si na to čas i se dvěma dětmi? Ano, dá se to. Většinou tedy o prázdniny, ale 

pokud mě něco opravdu zajímá, čas si najdu vždycky. 

12. Jak by podle vás vypadala ideální situace v této oblasti? Jedno školení za půl roku 

mi přijde málo. Dvě, tři za půl roku, 5 za rok, by mi přišlo ideální. Plus samozřejmě 

samostudium.  

13. Dokázala byste vyjmenovat formy dalšího vzdělávání? To teda nevím….vždycky 

chodím na nějaké školení. Vím, že existuje e-learning. 

14. Zkusila byste i tuto formu? To ne. Počítač není můj kamarád. Nemám k němu vztah. 

Mám ráda papír, tužku a knihu.  

15. Lákalo by vás jít se podívat do jiné mateřské školy a podívat se, jak se pracuje 

tam? Já už jsem takhle chodila. Protože moje děti chodí do Montessory školy, mohla 

jsem nahlídnout, prohlédnout si pomůcky a bylo to moc fajn. 

16. Chtěla byste k tomuto tématu ještě něco říci? Jsem člověk, který se rád vzdělává, a 

považuji to za velmi důležité. Učím teprve 7 let a vím, že je toho mnoho, co ještě nevím. 

Ráda se dozvídám nové věci, a pokud narazím na nějaký problém, hledám informace a 

snažím se dozvědět o tom co nejvíce.  

17. Tak to jste ideální zaměstnanec…. No, když toho chcete vědět více a požádáte třeba 

o více seminářů než je standart, jste vnímána negativně svými kolegyněmi. Jste šprtka. 

Když jsem začala pracovat v jedné školce, ostatní mě usměrňovali, ať nezvedám laťku, že 

jsou zvyklé, že se tam nic moc nedělá. Je to o lidech. V této školce jsem zatím nadšená. 

Byla jsem zvyklá, že si každý jel na svém písečku a tady se věci sdílí, předávají. Je to fajn. 

ZUZANA (Z) 

1. Jsi v situaci, že máš na sebe čas? Ano. Teď mám období, kdy čas mám. 

2. Věnuješ někdy tento svůj čas sebevzdělávání? Jo. Hodně na internetu, hledám 

inspiraci na besídky, výtvarné nápady a tak. 
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3. Chodíš do knihovny? Do knihovny nechodím. Mám hodně kamarádek, se kterými si 

nápady předáváme. 

4. Co si myslíš, že patří do dalšího vzdělávání zaměstnanců? No, abychom se 

zdokonalovaly v práci. Nové nápady. Mně třeba chybí to, co bylo dřív. Ukázky výtvarných 

činností. To mně na školeních chybí, že se nemůžeš podívat, jak děti vyrábějí některé ty 

věci. Dřív to tak bylo.  

5. Jak funguje výběr seminářů? Dostáváme od ředitelky publikaci s nabídkou školení a 

tam si vybíráme, o co bychom měly zájem. Nebo někdy řekly kolegyně, abych šla na to a 

to, že to stojí za to.  

6. Máte nějaká omezení od paní ředitelky? Samozřejmě to nesmí být drahé. A aby to 

bylo tady ve městě. Kvůli cesťáku.  

7. Na základě čeho si vybíráš? Podle toho, co chci znát. V čem si myslím, že mám malé 

znalosti a co by mě mohlo obohatit.  

8. Co nejčastěji si vybíráš? Podle situace. Teď jsem u předškoláků. Vím, že jsou zase 

nové hry a činnosti, tak jsem si vybrala něco, co by se mi hodilo.  

9. Jak si spokojená s úrovní seminářů? Většinou ano. Když se mi něco nelíbí, tak to 

řeknu přímo tam. Jednou se mi třeba nelíbilo, že nešly vůbec do praxe a bylo to jen 

teoretické. Dělali to lidi, kteří evidentně s dětmi nepracovali. Učili jsme se tanečky, které 

nelze dělat s 20 dětmi. Musela bych mít 10 šikovných holčiček, abych to s nimi zvládla. 

Tak to se mi nelíbilo.  

10. Myslíš si, že je vzdělávání důležité? Když jdeš na seminář, potkáš nové lidi, navážeš 

kontakty. Už jen kvůli tomu. Když mi ten seminář nenadchne, můžu si popovídat s lidmi, 

kteří jsou ze stejného oboru jako já.  

11. Lákalo by tě navštívit jinou školku a podívat se, jak to dělají tam? To určitě. To si 

myslím, že je dobrá cesta. Za ta léta praxe mám hodně známých ve školkách a věřím, že 

bych mohla k nim přijít. Ráda chodím do školek a prohlížím si výzdobu. Je to pro mě 

inspirace. Za léta ve školství jsem vystřídala několik školek a teď jsem za to ráda, 

protože jsem poznala různá prostředí, různé způsoby práce. Od někoho jsme se naučila 

výtvarku, od jiné učitelky zase písničky. 

12. Když se řekne další vzdělávání, co tě napadá? Kromě školení je to vyhledávání na 

internetu, nějaké knihy a tak. 

13. Využila bys někdy e-learningu? Tak to ne. Já mám raději osobní kontakt. Mám ráda 

lidi.  

14. Kdybys nebyla ničím omezena, jak by sis přestavovala vzdělávání? Klidně jednou 

za měsíc bych někam vyrazila. I když…. jsem líný člověk, asi by se mi to znechutilo.  
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15. Je pro tebe překážkou, když seminář není v místě bydliště? Jak říkám, jsem líný 

člověk a jsem radši, když nemusím nikam jezdit. Ale to je věkem. Když jsem byla mladší, 

ráda jsem vyjela do Prahy. Byl to pro mne výlet. Ale zase musím říct, že mi ty pražské 

semináře moc neuspokojovaly. Moje zkušenost je taková, že právě tam to bylo hodně o 

té teorii.  

16. Je momentálně něco, co ti brání v dalším vzdělávání? Ne. Teď ne. Kromě mojí 

pohodlnosti (smích). 

17. Máš pocit, že je to důležité? Ano. Mám pocit, že jsem už všechno dělala, tak pořád 

potřebuji nové nápady. Hlavně na vyrábění a básničky na besídku. 

18. Protože jsi v praxi dlouho, zeptám se tě, myslíš si, že se za tu dobu tvůj přístup ke 

vzdělávání měnil? To určitě. Když jsem byla mladší, vnímala jsem to jako povinnost a 

nechtělo se mi nikam chodit. Měla jsem pocit, že to nepotřebuju. A bylo to asi i tou 

dobou. Když se muselo, kam ti řekli a kolikrát ti řekli, neměla jsem to ráda. Ten nátlak. 

Dneska je to lepší, že si můžeš vybrat, ředitelka ti to umožní. 

19. A jak se za tu dobu podle tebe změnila nabídka seminářů? Mám pocit, že je to 

pořád stejný. Nebo alespoň ty, které jsou cenově dostupné. O tom je to taky hodně. O 

penězích. Líbí se mi některé semináře, ale jsou drahé a paní ředitelka na ně nemá peníze.  

20. Napadá tě ještě něco, co jsme neprobrali? Asi ne.  

 

SIMONA (S) 

1. Víte, co znamená další vzdělávání pedagogických pracovníků? Určitě….školení 

2. Stihla jste už nějaké školení? Ano, vloni před vánoci. 

3. Vybrala jste si sama? Sama. Z té knížky, co nám dává paní ředitelka. 

4. Uváděl vás někdo do praxe? Ano. V malé třídě jsou vždy dvě učitelky, které se 

střídají. Byla jsem ve třídě s učitelkou, která mě toho hodně naučila. 

5. Má vzdělávání podle vás nějaký smysl, nebo to je formalita? Určitě smysl má. 

Školství se pořád vyvíjí a zlepšuje. Je třeba držet krok. 

6. Co si myslíte, že je pro vás důležité, jaké semináře si vybíráte? Příští rok půjdu do 

předškolní třídy. Ne, že bych nevěděla, co s předškoláky dělat, ale chtěla jsem si některé 

věci ujasnit. Přihlásila jsem se tedy na seminář na téma předškolák. A pak mě hodně baví 

tělocvik, takže si vybírám „pohybovku“. I když, já bych brala všechno. Bavilo by mě i 

jazykové vzdělávání, aby dobře mluvili. Ale už je toho moc, musím postupně, aby zbylo 

na ostatní. 
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7. Kdyby vás nic neomezovalo, jak často byste se vzdělávala? Klidně každý měsíc. Mně 

by to nevadilo.  

8. Jste člověk, který se sám vzdělává i doma? Určitě. Hledám na internetu inspiraci na 

„výtvarku“. Nebo když děti chtějí, abych jim nakreslila něco z pohádky, kterou neznám, 

najdu si ji.  

9. Chodíte do knihovny? To ne. Já si spíš koupím domů knížky pro děti. Básničky, 

výtvarné nápady a tak. 

10. Zkusila byste někdy e-learning kurz? Lepší je pro mne osobní kontakt, kvůli 

doplňujícím otázkám a tak.  

11. Má na vás vliv místo konání semináře? Výjimečně bych jela i někam dál, kdyby 

mne to hodně zajímalo, ale jsem radši, když to je v místě bydliště. 

12. Napadá vás ještě něco k tomuto tématu? Napadá mě, že je dobré mít dobrý vztah 

s kolegyněmi. Práce je určitě lepší. Ostatní mají více zkušeností, mohou mi poradit.  

PETRA (P) 

1. Máš pocit, že vzdělávání je důležité? Pokud ano, proč? Ano, určitě je důležité. Je 

třeba mít širší rozhled a především se rozvíjet. Pořád jsou nějaké novinky, je třeba 

získávat o nich informace. 

2. Pokud by tě nic neomezovalo, jak často by ses vzdělávala? Tak do žádné školy už 

bych nešla, to se s dvěma dětmi nedá, ale pokud by šlo o účast na nějakém semináři, tak 

určitě 1 x za měsíc. 

3. Chodíš do knihovny, studuješ si něco doma, využíváš internet? Do knihovny 

nechodím. Pokud něco čtu, tak vždycky na doporučení někoho jiného, komu se to líbilo. 

Když něco nevím, hledám na internetu. 

4. Jak jsou u vás vzdělávací akce nabízeny a máte k tomu nějaké omezení? Vybíráme 

si z publikace Visku. Musí to být v našem městě a úplně ideálně zadarmo. Když jsem 

chtěla něco jiného, bylo mi řečeno, že si to musím zaplatit, že na to nejsou peníze. 

5. Je něco, co ti momentálně ve vzdělávání brání? Čas. Práce a rodina mě tak 

zaměstnávají, že na nic jiného není energie. 

6. Máš pocit, že jsou semináře kvalitní? Splňují tvá očekávání? Jak které, ty placené 

většinou ano. 

7. Vyhovovalo by ti vzdělávání z domova prostřednictvím internetu? Proč to 

nezkusit… 

8. Považuješ výměnu zkušeností mezi kolegyněmi z jiných školek za přínosnou? To 

ano, jsou to zkušenosti z praxe, ty jsou nejcennější. 
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9. Napadá tě ještě něco k tématu dalšího vzdělávání? Ani ne. 

Mateřská škola “B” 

ŘEDITELKA (Ři) 

1. Jak plánuješ další vzdělávání učitelů? Tak samozřejmě každý rok sestavuji plán 

dalšího vzdělávání. Každá z učitelek má jednu oblast, ve které se vzdělává nejvíce. Je 

jakýmsi metodikem v této oblasti pro naši školku. Má proto předepsány semináře 

k rozvoji v této oblasti. Dále pak má každá z učitelek plán vlastního rozvoje. To si spolu 

sedneme a pobavíme se o tom, co by chtěly ještě ve své profesi dosáhnout. Snažím se je 

vést k tomu, aby měly stále chuť se rozvíjet a jít dál. V plánu pak mají tedy akce spojené 

s tímto dlouhodobým rozvojem. Další oblastí jsou aktuální problémy typu – problémové 

dítě ve třídě, nástup po mateřské a podobně, kdy je třeba doplnit znalosti pro konkrétní 

situaci. A v neposlední řadě samozřejmě mají učitelky možnost zvolit si vzdělávací akci 

podle svého zájmu. Plán se na pedagogické radě schvaluje, takže každý ví, co ho ve 

školním roce zhruba čeká.  

2. Jak tedy probíhá nabídka? Jakmile mi přijde nějaká nabídka do mailu nebo poštou, 

dávám ji k dispozici učitelkám a ty mají možnost se na tuto akci zapsat. Já pak ji buď 

schválím, či nikoliv. Máme pravidlo, že každý má možnost účastnit se 3 seminářů za 

pololetí. Lze samozřejmě i více, ale vše konzultujeme. Jedna z učitelek má tuto oblast 

organizačně na starost v tom smyslu, že pak přihlašuje, upozorňuje na termíny a řeší 

dokumentaci.  

3. Jaké formy vzdělávání upřednostňuješ? Nedá se říci, že bych něco upřednostňovala. 

Převažují samozřejmě semináře, protože to je nejobvyklejší forma. Prošli jsme však i e-

learningem a bylo to hodně zajímavé. Vždy záleží na tom, kdo to zpracovává, prezentuje. 

Je pak jedno, jestli to je osobní kontakt nebo ne. Obojí má svůj přínos. Velký důraz kladu i 

na sebevzdělávání formou pedagogické literatury. Máme hodně dobře vybavenou 

pedagogickou knihovnu a pořád se snažím ji doplňovat tak, abychom držely krok 

s novými trendy. Využíváme i pedagogická periodika – Informatorium a Rodiče a děti. 

Chci, aby je učitelky četly, o článcích pak diskutujeme.  

4. Jak se staví učitelky k dalšímu vzdělávání z tvého pohledu? Z toho, co jsem schopná 

vidět a slyšet, mám pocit, že chodí rády. Nikdy se mi nestalo, že bych musela někoho 

nutit, nebo že by odmítl jít. V tomhle směru mám takovou vizi, že pokud mají vytvořené 

podmínky a mají daný cíl, který si společně stanovíme, jsou rády, že na chvíli vybočí 

z určitého pracovního stereotypu a poznají něco nového.  

5. Jaké podmínky to jsou? Tak především zastupitelnost v době nepřítomnosti. To je asi 

největší problém. Řešíme to tak, že tu jsem já. Celý den u dětí. A uvědom si, kolik nás tu 

je a jak často chodí. Vypadá to, že si stěžuji, ale nemyslím to úplně tak. Je to pro mne 

opravdu prioritní, takže to udělám ráda. Kdyby však existoval nějaký jiný způsob, byla 

bych spokojenější. Druhým omezením jsou finance. Tedy spíš byly. Snažila jsme se 
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hledat možnosti a našla. Spolu s paní účetní jsme přišly na to, že mohu další vzdělávání 

financovat z peněz na provoz. Ušetřím raději na jiných věcech, ale na tomhle ne.  

6. Máš čas se vzdělávat? V rámci své pracovní doby rozhodně ne. Vzhledem k tomu, že 

si po celou dobu svého působení kladu otázku, zda svou práci dělám dobře, mám 

potřebu se o tom stále ujišťovat, porovnávat a držet krok. Je to pro mne zcela zásadní. 

Věnuji tomu hodně svého volného času. Samozřejmě chodím na semináře. Vzhledem 

k tomu, že jsme environmentálně zaměřená škola, tak kromě seminářů týkajících se 

vedení a řízení školy, navštěvuji právě tyto. 

7. Jak jsi se semináři spokojená? No, často mám pocit, že za dobu své praxe jsem toho 

zažila už tolik, že bych mohla přednášet sama. Někdy, když mám pocit, že to je odtažené 

od praxe, do toho vstupuji a snažím se vyvolat určitou debatu. Myslím, že ta výměna 

zkušeností je právě přínosná. 

8. Takže bys byla pro řekněme nějaké neformální setkání ředitelů a výměnu názorů, 

nebo možnost nahlédnout do jiné školy, jak to dělají tam? To zas ne. Pokud setkání 

ředitelů, tak s konkrétním cílem a osobním vkladem každého z nich. V tom smyslu, že by 

nebylo fair, aby někdo přišel se svými zkušenostmi a druhý jen přijímal a nedával. A co 

se týče inspirace jinou školou. To prostředí je podle mého názoru tak specifické, že nelze 

brát zkušenosti jiných jako užitečné pro můj případ.  

9. Je něco, o čem jsme se nezmínily a váže se to k tématu dalšího vzdělávání? Já to teď 

hodně řeším, protože budu odcházet brzy do důchodu a chci si vychovat nástupkyni. 

Hodně debatujeme o tom, co má smysl a co ne. Mám pocit určité nehospodárnosti 

v oblasti čerpání peněz z evropských fondů. Jsou to projekty, které stojí mnoho peněz a 

ve finále jsou třeba jen minimálně navštěvovány. Je to v tom systému. Předem se zjišťuje 

zájem, pak se vytváří projekt, pak teprve na to získají peníze. Jenže to trvá tak dlouho, že 

původní zájemci už mají třeba jiné povinnosti a nemohou se vzdělávání zúčastnit. Kdyby 

to šlo, dát peníze na konkrétní věc. Třeba dát na náhradu platu někomu, kdo by byl u 

dětí v době nepřítomnosti učitelky. Je to i určitá vyčerpanost lidí. Když mají jít na 

seminář po práci, mají už málo sil. Vidím to i na sobě. Mám takovou ideální představu o 

tom, jak by to mělo fungovat. Po každých 5 letech, by měl mít pedagog rok pauzu a 

studovat.  

Děkuji za rozhovor, paní ředitelko 

MONIKA (M) 

1. Je pro vás další vzdělávání důležité? Rozhodně. Za tu dobu, co tuhle práci dělám, se 

toho hodně změnilo. Hlavně děti. Nemají vůbec vztah k autoritám, nejsou z domova 

vedení dodržovat nějaká pravidla. Když si s rodiči chci o tom promluvit, většinou to 

nemá žádný efekt. Slyším: „ To je dělal taky“. Takže nás vlastně nepodpoří, což je špatné. 

Děti jsou pak nezvladatelné. Takže, abych se vrátila k otázce. Vyhledávám semináře, 

které mě učí, jak zvládat problémové děti, nebo jak komunikovat s rodiči.  
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2. Jaké semináře jste navštívila naposled? Naposled jsem byla na „výtvarce“, co 

pořádal Aurednik (společnost organizující semináře pro pedagogy – pozn. autora)  

3. Jakým způsobem se vzděláváte? Nejčastěji chodíme na semináře. Paní ředitelka nám 

přeposílá všechnu nabídku, která jí přijde do mailu nebo poštou. My si pak vybíráme. 

Každý z nás má možnost zúčastnit se asi tak 3 seminářů za pololetí. Finančně to nijak 

zvlášť omezeno není, ale když si něco vyberu, zaleží na paní ředitelce, jestli to schválí 

nebo ne. Paní ředitelka chce, abychom si pak informace předávaly, takže na poradě 

vlastně prezentujeme, co jsme se dozvěděly a když jsou nějaké materiály, poskytneme je 

ostatním. Taky nám chodí odborné časopisy, které máme za úkol si přečíst. Ne, že by nás 

z toho paní ředitelka zkoušela, ale dává takové otázky, když si povídáme, kterými 

zjišťuje, jestli jsme se do toho koukly. Takže je čteme. 

4. Vyhovuje vám to? Ale ano. Musím říct, že někdy jsem trochu líná a třeba se mi do toho 

nechce. Myslím třeba ty časopisy. Pak jsem vždycky ráda, že jsem to četla. Už se mi 

několikrát stalo, že jsem to v praxi využila. 

5. Je nějaká překážka, která vám v tom momentálně brání? Teď momentálně ani ne. 

Děti už mám velké, takže čas pro sebe mám. Spíš mi někdy chybí energie si třeba večer 

sednout a něco si k práci přečíst. Když mám ale nějaký problém, myslím pracovní, tak 

mě to donutí. 

6. Kdyby nebyla žádná omezení, jak často byste se vzdělávala? Chodila bych každý 

měsíc klidně. Fakt mě to baví a mám pocit, že dost obohacuje. Někdy se nám stane, že jak 

nás tu je hodně, tak si někdo vybere dřív než já to, co bych ráda absolvovala. To mi mrzí 

a už se mi to stalo víckrát. Paní ředitelka je vstřícná, ale dvě nás v jeden den pustit 

nemůže.  

7. Chodíte do knihovny nebo využíváte při samostudiu počítač?  Do knihovny 

nechodím, máme výbornou knihovnu ve školce. Paní ředitelka ji průběžně doplňuje, 

takže vždycky najdu, co potřebuju. A počítač? Tam hledám hodně, ale spíš inspiraci. 

Básničky, náměty na vyrábění s dětmi a tak.  

8. Co vzdělávání přes internet, třeba e-learningový kurz? Tuto možnost neznám, ale 

asi by mě to bavilo, ráda pracuji s počítačem. 

9. Máte nějaký plán dalšího vzdělávání? Samozřejmě. Každý z nás tam má jednu 

konkrétní oblast, ve které se má rozvíjet dlouhodobě. Vždycky ho schvalujeme na poradě 

před začátkem školního roku. 

10. Napadá vás ještě něco k dalšímu vzdělávání? Jen že je škoda, že je to tak 

komplikované. Vím, že když někam jedu, paní ředitelka za mne musí být u dětí celý den a 

vždycky si připadám tak nějak hloupě. Ale nenapadá mě, jak jinak to vyřešit.  
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LENKA (L) 

1. Je pro vás další vzdělávání důležité? Je. Nastoupila jsem po druhé mateřské a už zas 

vidím, jak se to změnilo. Paní ředitelka chce, abychom víc pracovaly individuálně nebo 

skupinově. Takovou tu klasiku, kdy děláme všechno společně, se snažíme omezovat. 

Takže se hodně teď zabývám tím. Když jste celou dobu zvyklá pracovat nějak, je těžké si 

to myšlení předělat a koukat na věci novýma očima. Jde to pomalu. Ale baví mě to. 

Hodně si vyrábím pomůcky a aktivity a vidím hlavně, že to k něčemu je. Myslím ta 

individuální práce s dětmi.  

2. Jaký seminář jste navštívila naposled? Naposledy? V pedagogicko-psychologické 

poradně na agresivní dítě v MŠ.  

3. Jakým způsobem se vzděláváte? Myslíte, jako kam chodíme na semináře, nebo 

obecně i doma a tak? Obojí. Tak co se týče seminářů, tak chodíme na 3 za pololetí. Paní 

ředitelka nám buď přinese nějaký katalog s nabídkou, nebo mi to přepošle na mail. 

Vybírám si sama, podle toho, co mne zajímá. Taky máme každý určenou oblast, ve které 

jsme jakoby poradci pro celou školku, takže když se to týká mojí oblasti, vybírám to. A 

jinak se vzdělávám i sama. Snažím se vzít do ruky alespoň někdy něco odbornějšího. Čtu 

časopisy, to musíme. 

4. Vyhovuje vám to? Vyhovuje, ale kdyby to šlo, chodím i častěji. 

5. Je nějaká překážka, která vám v tom momentálně brání? V práci? To ne. Paní 

ředitelka je fakt vstřícná a benevolentní. Doma je to horší, mám dvě malé děti a neusínají 

dřív než v devět. U knížky pak už usínám.  

6. Jaký názor máte na předávání zkušeností mezi kolegyněmi nebo dokonce mezi 

jinými školkami? Tak to moc nefunguje. Teda alespoň u nás ne. Holky si dost chrání to 

svoje, a že bychom si nějak radily, nebo bych se šla k nim podívat, to ne. Docela by mě 

zajímalo, jak to dělají v jiných školkách, ale z vlastní zkušenosti vím, že většina učitelek 

nemá ráda, když se na ně někdo dívá. Všechno je to o vztazích a taky o zábranách.  

7. Chodíte do knihovny nebo využíváte při samostudiu počítač?  Do knihovny 

nechodím, máme toho ve školce dost. A jak jsme říkala, moc toho číst nezvládám. Ty 

časopisy jo.  

8. Co vzdělávání přes internet, třeba e-learningový kurz? No, počítač moc nemusím. 

Vyhledávám si tedy nějakou inspiraci, ale že bych se s ním chtěla bavit, to ne. 

9. Máte nějaký plán dalšího vzdělávání? Ano, sestavujeme ho na začátku školního 

roku. Jak jsem o tom už mluvila, každý má nějakou svou oblast, taky nějaký plán, v čem 

se chce rozvíjet. 

10. Napadá vás ještě něco k dalšímu vzdělávání?  Ani ne. 
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KATEŘINA (K) 

1. Je pro vás další vzdělávání důležité? Rozhodně. Hlavně teď. Paní ředitelka by ráda, 

abych po ní převzala funkci, až půjde do důchodu. Takže se hodně zaměřuju na 

legislativu. 

2. Jaké semináře jste navštívila naposled? Teď jsem si dělala roční studium pro 

ředitele škol.  

3. Jakým způsobem se vzděláváte? Chodíme na semináře. Můžeme si vybírat, co nás 

zajímá, nebo co máme v plánu osobního rozvoje. Paní ředitelka nás do toho hodně tlačí, 

chce, abychom se vzdělávaly. Taky nás nutí číst odbornou literaturu a časopisy. 

Samozřejmě v dobrém smyslu nutí. Máme výborně vybavenou knihovnu. Hodně si na 

tom zakládá. Musíme si pak na poradách informace předávat. Někdy to ale nejde. Víte, 

jak to myslím. Ten zážitek z toho semináře je někdy nepřenosný.  

4. Máte nějaká omezení při výběru? Ano. Můžeme 2-3 semináře za půl roku. Je to 

hlavně z důvodu špatné zastupitelnosti. Když tu pořád někdo není, musí být u dětí paní 

ředitelka.  

5. Je nějaká překážka, která vám ve vzdělávání momentálně brání? Pokud máte na 

mysli samostudium, tak ne. Mám už dceru, která nepotřebuje takovou péči, takže si často 

doma něco čtu, nebo hledám na internetu. Jsem teď ve fázi, kdy mě to zase baví. Tím, že 

se připravuji na novou funkci, mám určitou motivaci k tomu, doplnit si to, co neumím. 

Dřív jsem tyhle legislativní věci vůbec nevnímala. Jsem překvapená z toho, co všechno 

musí ředitelka vědět.  

6. Kdyby nebyla žádná omezení, jak často byste se vzdělávala? Klidně každý měsíc. 

My se o to skoro pereme.  

7. Chodíte do knihovny nebo využíváte při samostudiu počítač?  Do knihovny 

nechodím, ve školce toho máme dost. Počítač využívám hodně. 

8. Co vzdělávání přes internet, třeba e-learningový kurz? To mě moc neláká, potřebuji 

ten zážitek a komunikaci s lidmi. 

9. Jaký máte názor na učení se formou předávání zkušeností mezi kolegyněmi nebo 

jinými mateřskými školami? Zní to dobře, ale v praxi bych se toho trochu bála. Ženský 

kolektiv je hodně nevyzpytatelný. Třeba u nás vnímám jakousi rivalitu mezi třídami. 

Neumím si představit, že by holky z jedné třídy, šly na ukázkovou hodinu ke své 

kolegyni. Za prvé by se asi styděla a za druhé by měla strach, aby jí pak nepomlouvaly, že 

to dělá špatně. Jinak, když mám možnost jít se podívat jinam, vnímám spíš prostory. Jak 

mají vybavenou třídu, co mají za pomůcky, co mají na nástěnkách za výrobky a tak.  
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10. Napadá vás ještě něco k dalšímu vzdělávání? Že by bylo všechno jednodušší, 

kdybychom tu měly někoho, kdo by za nás byl u dětí, když chceme jet na seminář. A my 

bychom mohly jezdit víckrát.  

 

JITKA (J) 

1. Je pro vás další vzdělávání důležité? Abych řekla pravdu, zatím si to nedokážu nějak 

uvědomit. Jsem po studiu na střední škole a mám teď hodně práce s tím, obstát v praxi. 

2. Máte pocit, že vás škola dobře připravila? To ano, ale je to přeci jen jiné, když máte 

najednou celou třídu na starosti jen vy. Najednou musíte komunikovat i s rodiči, 

kolegyněmi a tak. To na praxích nebylo. 

3. Jakým způsobem se vzděláváte? Jsou tu nastavena pravidla, že si můžeme vybrat 3 

semináře za pololetí. Já mám v plánu, že si budu vybírat to, co je pro mne jako 

začátečníka důležité. Třeba zrovna komunikace s rodiči. Taky se tu hodně využívá 

knihovna. Zatím hledám nejčastěji inspirace na různé hry, činnosti, vyrábění, písničky a 

tak. Abych naplnila téma, které zrovna děláme.  

4. Vyhovuje vám to? Zatím ano, ale jsem tu tak krátce, že to nemohu úplně posoudit. 

Vyhovujeme mi, že mě paní ředitelka moc pomáhá. Vede mě a radí. To je pro mne zatím 

nejlepší vzdělávání. Ty její zkušenosti. 

5. Bylo by pro vás přínosně, učit se i od ostatních kolegyň, třeba i na jiné školce? To 

by mě dalo asi nejvíc. Můžu se radit s ostatními a mám i možnost se podívat na práci 

holek z jiné třídy. Potřebuji vidět takové věci, které se na semináři těžko učí. Třeba jak 

jednají s dětmi, jak řeší konkrétní situace, jak nastavují pravidla a tak.  

6. Kdyby nebyla žádná omezení, jak často byste se vzdělávala? V tuhle chvíli 

nedokážu říct. Pro mě je momentální vzdělávání praxe. 

7. Chodíte do knihovny nebo využíváte při samostudiu počítač?  Do knihovny jsem 

zvyklá chodit už ze školy, takže když mi holky doporučí nějakou knížku, tak si jí jdu 

půjčit. Počítač využívám hodně. 

8. Co vzdělávání přes internet, třeba e-learningový kurz? Ještě jsem to nezkoušela, ale 

nebráním se tomu. 

9. Máte nějaký plán dalšího vzdělávání? Ano, sestavovaly jsme ho na začátku školního 

roku. 

10. Napadá vás ještě něco k dalšímu vzdělávání? Přijďte se zeptat, až budu ve školce 

delší dobu. 
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NIKOLA (N) 

1. Je pro vás další vzdělávání důležité? Asi bych měla říct, že ano, když se takhle ptáte. 

Ale jestli myslíte jako jezdit na semináře, tak to zrovna moc nemusím.  

2. Jaké semináře jste navštívila naposled? Nějakou „hudebku“. 

3. Jakým způsobem se vzděláváte? Co myslíte tím“ vzděláváte“ Ty semináře? Vybíráme 

si z takový knížky nebo z nabídky z mailu, co nám posílá paní ředitelka. Někdy nám něco 

přímo doporučí.  

4. Vyhovuje vám to? Ten výběr nebo ty semináře? Semináře jsou někdy dobrý a někdy 

mám pocit, že jsou na nic.  

5. Co samostudium? Čtete odbornou literaturu, vyhledáváte si informace na 

internetu? To jo. Baví mě alternativní vzdělávání, takže pořád něco čtu a hledám, co by 

se mi líbilo nejvíc. Taky si často prohlížím stránky školek. Jaké dělají akce, nebo pokud 

mají fotky, tak jak to u nich vypadá. 

6. Kdyby nebyla žádná omezení, jak často byste se vzdělávala? Mně to takhle stačí. 

7. Chodíte do knihovny nebo využíváte při samostudiu počítač?  Obojí, jak jsem už 

říkala. 

8. Co vzdělávání přes internet, třeba e-learningový kurz? To jsem nikdy nezkoušela, 

ale myslím, že by mě to bavilo.  

9. Zmiňovala jste, že na semináře nejezdíte příliš ráda. Jak jinak by se měly podle vás 

učitelky vzdělávat? Mně by se líbilo, kdyby přijel někdo k nám. Slyšela jsem o 

seminářích, které probíhají pro celý kolektiv přímo ve školce. Slyší to všichni a můžeme 

to pak spolu řešit. Nebo kdyby nám to někdo ukázal přímo na těch dětech. Od lektora 

slyšíte co dělat, ale ono to v praxi třeba pak nejde, nebo narazíte na problém a nevíte, jak 

ho řešit. Je hezký poslouchat o tom, jak komunikovat a jednat třeba s rodiči, ale to je 

hodně o osobnosti a o tom, jak kdo přemýšlí, to se nedá naučit za jedno dopoledne. To 

mně na tom vadí. Přijde mi to často hodně odtržený od praxe. A taky se mi někdy nechce 

podporovat lidi, kteří na tom vydělávají. Stojí to často hodně peněz a výsledek za to 

nestojí.  

10. Napadá vás ještě něco k dalšímu vzdělávání? Už jsem to asi všechno řekla v té 

otázce před tím. 
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