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Představení projektu MINT odmala

V roce 2013 jsme začali spolupracovat s ekologickou stanicí Lias - Grube v Bavorsku, díky tomu se mohlo 50 
učitelů a učitelek z předškolních zařízení Plzeňského kraje účastnit vzdělávacích aktivit zaměřených na trvale 
udržitelný rozvoj včetně exkurzí do inspirativních školek. Pro velkou většinu zúčastněných se jednalo o první 
zkušenost tohoto druhu.

S postupným poznáváním žité praxe se objevilo i přání mít možnost v bavorských předškolních zaří-
zeních hospitovat a strávit tam delší dobu než jen na skok, a mít především možnost navázat intenzivnější 
vztahy. Díky podpoře Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020 a dále díky kofinancování od Statutárního města Plzeň se nám podařilo pro záměr projektu  MINT 
odmala1 získat podporu.

Konkrétně zde u hospitací mají učitelé plně hrazenou dopravu, ubytování a pobyt na místě. Většina 
z účastnic neumí německy, takže mají k dispozici tlumočnici a samozřejmě také musíme dle požadavků uči-
telů pobyt v předškolních zařízeních zorganizovat. Naopak účastnice se snaží společně sepsat co nejčtivější 
zprávu z pobytu a vymýšlí, jak předat získané zkušenosti dále.  

V prvním kole hospitací jsme proto pozvali na besedu do Plzně ředitelku školky Sv. Bilhildis Angeliku 
Vey - Rosselit, která dokázala zaujmout svojí přednáškou 60 místních pedagogů. Nyní bychom velmi rádi 
pozvali na další diskusní večer Sabine Seifert ředitelku školky z Műnchbergu. V této školce, která je zaměřená 
na zdravý životní styl, jsme velmi rádi hospitovaly již po podruhé. 

Za Nadační fond Zelený poklad
Tereza Pelclová

1 Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české termi-
nologii je spíše využíván termín polytechnická výchova) . V němčině je používána zkratka  MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) a vzhledem k tomu, že se jedná o česko–německý projekt, používáme název MINT odmala. 
Témata MINT prostě patří k naší každodennosti – a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní 
škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských ško-
lách a na prvním stupni základní školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě 
uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 
A především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti? Projekt MINT odmala je česko-německý 
projekt, který Nadační fond Zelený poklad realizuje ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube.



Tato zpráva reflektuje třetí kolo hospitací z července 2018, kterých se účastnily Iva Adamová - ředitelka 23. MŠ 
z Plzně, Ilona Kašová - vedoucí učitelka z MŠ Chotíkov, Michaela Štibraná - ředitelka MŠ Merklín a učitelka 
z MŠ Merklín Štěpánka Haníková. Zúčastněné učitelky jsou autorkami tohoto společného textu



Evangelická školka v Bayreuthu 
(Evangelische Kinderhaus Bayreuth)

Jedná se o předškolní zařízení a družinu, zřizovatelem je Diakonie evangelické církve. Pedagogický koncept 
zařízení podporujícího rovnost příležitostí je postavený na snaze naučit děti rozumět vlastním emocím 
a budovat svou psychickou odolnost. Děti si odnášejí schopnost empatie, nemají strach z jinakosti.

Budova a provoz školky
Nejdříve se zaměříme na popis budovy, protože je zcela unikátní s opravdu netradičním vzhledem, který je 
inspirován dílem Gaudího nebo Hunderdwassera. Budova je stará 10 let, původně byla koncipována pro 80 
až 90 dětí, nyní ji navštěvuje 130 dětí. Při stavbě úzce spolupracoval architekt se zaměstnanci – především 
paní ředitelkou, ale i s dětmi a rodiči. Při prohlídce nám ředitelka detailně popisovala, kde a jak vznikl nápad 
na úpravy a jak byl zohledněn. Vše je podřízeno pedagogickému konceptu školky. Zařízení je konzultačním 
místem pro Bavorský vzdělávací plán – jedná se o jediné zařízení v Bavorsku, které má v jednotlivých skupi-
nách děti různých věkových skupin včetně dětí „jesličkových“ a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
(dále jen SVP). 

Děti jsou rozděleny do čtyř uzavřených skupin založených na principu rodiny nazvaných podle přírod-
ních živlů – voda, země, vzduch a oheň. Každá skupina má k dispozici třídu, sociální zařízení, menší učebnu 
využívanou zejména na kreativní činnosti a specifické spací prostory využitelné na hraní i během dne. Spací 
prostory jsou na míru řešené, děti často spí v patrech, menší vždy dole, viděly jsme i speciální koše využívané 
na spaní pro nejmenší děti. Pro všechny skupiny je typické zobrazení jednotlivých elementů, a to v mozaice 
před vstupem, ladění třídy v barvách daného elementu, v mozaice v umývárnách – například před vstupem 
ke skupině Vzduch (Luft) je na zemi mozaika holubice, speciální mozaika Matky Země je i v umývárně. O pro-
vázanosti a promyšlenosti vzhledu budovy a interiéru svědčí i atypické herní prvky, například prolézací mušle 
umístěná pod stropem v místnosti věnované elementu Voda. 

V budově se dále nachází tělocvična, terapeutická místnost, knihovna, ředitelna a sborovna. Ve školní 
kuchyni je umístěna velká funkční pec, která byla vyprojektovaná na přání dětí. V přilehlé budově je umístěna 
výtvarná dílna, děti si tam mohou nechat rozdělané výtvarné projekty (není třeba hned vše uklízet). Školní 
zahrada byla vybavena rozmanitými průlezkami umístěnými na kmenech stromů, které nabízely příjemný 
stín v horkém letním dni. Vše doplňovala pískoviště a stromové domečky.

V každé věkově smíšené skupině je zařazeno maximálně šest jesličkových dětí ve věku od 10 měsíců a jsou zde 
integrovány v různém počtu děti se SVP. Děti mladší 3 let navštěvují předškolní zařízení v rozsahu minimálně 
2 hodin denně. Přesto se snaží, aby maximum dětí ve skupině bylo 20, ale zároveň reagují na aktuální potřeby 
dětí. Například při integraci zrakově postiženého dítěte vytvořili skupinu o počtu 10 dětí, protože by pro něj 
velký kolektiv nebyl vhodný. Díky podpoře zřizovatele si mohou takovéto přesuny dovolit. Rozdělování dětí 
do jednotlivých skupin je v kompetenci ředitelky školy, která bere ohledy na individuální potřeby dětí, zamě-
ření učitelů a potřeby rodičů. Jednotlivé děti využívají určitý počet hodin, zákonní zástupci mají sepsanou 
smlouvu se zařízením a zbytek hodin zbývajících do ukončení provozu zařízení může čerpat další dítě. 

Od 14 hod. dochází do zařízení školáci do družiny z normální i speciální školy z okolí. Prostor pro ně je 
jednoduše vybavený a bez dekorací, což má pomoci lepšímu soustředění. 

V předškolním zařízení jsou momentálně děti 18 národností a různých náboženských vyznání. Péči 
o děti v každé skupině zajišťuje pedagog, vychovatel a praktikant. Ředitelka tohoto zařízení pracovní úvazek 
u dětí nemá. V předškolním zařízení je v letošním školním roce 38 předškoláků. Předškolní děti jsou každý 
den v době mezi 10. 00 až 14.00 vyčleněny do jedné skupiny, kde se cíleně připravují na nástup do základní 
školy, a to mimo jiné i tím, že se musí na určitou část dne přizpůsobit zcela nové skupině.





Komunikace s rodiči
Zařízení nabízí adaptační období pro děti od 10 měsíců věku, kdy nejprve pobývá rodič v zařízení s dítětem, 
podílí se na péči o ně a doba pobytu se postupně prodlužuje. Postupem doby klesal zájem o přednášky a setkání 
s pedagogickými tématy, takže museli učitelé zcela změnit komunikaci s rodiči. Zaměřují se tedy na tematické 
akce, např. dožínky nebo pohádková pásma, kam chodí rodiče i s dětmi.  Rodičům jsou nabízeny individuální 
vývojové pohovory dvakrát ročně. Ředitelka školy radí rodičům integrovaných dětí, a aby pro děti bylo získáno 
maximum podpory, orientuje se dobře v příslušné právní legislativě.

„Bezhračkové“ období
Specifikum tohoto zařízení je práce v projektech a období bez hraček. Realizovanému projektu předchází 
pozorování dětí. Pozorují děti při volné hře, podle toho učitelky sestaví témata a děti pak hlasují, např. pomocí 
kamínku, jaké téma si zvolí. Na tvorbě projektů mají možnost participovat rodiče, děti rozhodují, co se bude 
dělat následující dny, na zájmu dětí závisí i délka. V rámci projektů se škola snaží, aby byly zapojeny všechny 
smysly. Projekt vyústí společnou akcí, např. na závěr projektu „Princezny a princové“ (všechny skupiny mají 
z kartónů vyrobené hrady, koně, meče) vyrazí společně na výlet na hrad.

Zajímavé pro nás bylo dvacet let se opakující období bez hraček (květen-srpen), které vzniklo jako opat-
ření proti závislosti, tj. aby se děti uměly i věcí vzdát. Díky tomu si dle zkušeností pedagogů spolu více hrají, 
vnímají potřeby ostatních, vymýšlejí, jak by to udělaly, aby měly hračku, a pochopí, že existují i jiné možnosti 
než si ji jít koupit. Zjistili také, že v tomto období mají děti větší potřebu spolu mluvit, zlepšují se tedy jejich 
jazykové dovednosti a sociální kompetence.

Nápady, které si vezeme domů

Realizace projektu na základě výběru dětí

Období bez hraček

Mozaiky a dekorace zahrady s účastí dětí



Dům dětí v Műnchbergu 
(Haus des Kindes  Műnchberg )

Zařízení má jednu třídu pro 28 dětí ve věku od 3 do 6 let. Pevná jsou vzdělávací pravidla a plány, které se mají 
za dané období splnit. Život školky se odehrává v pravidelném týdenním rytmu, například v úterý je návštěvní 
den ve školce, terapeutické dny, ve středu zdravé snídaně, ve čtvrtek vzdělávací aktivity s ovečkou Emou (jazy-
kový rozvoj), v pátek lesní den (pravidelné návštěvy nedalekého lesa).

Během dne je pevně dána doba jídla a komunitního kruhu. Je zde kompromis mezi otevřenou formou 
vzdělávání a nabídkou činností s pevnými pravidly. Děti jsou rozděleny podle věku (Sluníčko, Obláček, Hvěz-
dičky) a podle toho jsou diferenciovány jednotlivé vzdělávací aktivity. 

Zdravá výživa 
Líbilo se nám, jakým způsobem jsou děti vedeny k přemýšlení o jídle, tj. aby se zajímaly o to, co jedí a jak co 
chutná. Během komunitního kruhu si ukázaly výsledky práce z předešlého dne, kdy vyráběly bylinkové máslo 
(využily bylinky ze své zahrádky), posílaly si ho v mističkách, sledovaly vůni a konzistenci. Na to navázala 
prostřední skupina Obláčků a připravovala společně domácí műsli. Děti si připravily potřebné přísady: olej, 
med, vločky, mandle, burisony, cornflakes, rozinky, lněné semínko a vše začaly poznávat – očichávat, ohma-
távat, ochutnávat, všechny se do procesu aktivně zapojily. Diskutovaly, jestli dané suroviny doma mají, jestli 
je kupují. Počítaly a dávkovaly do mističek, počítaly misky, dávkovaly na lžíce, míchaly. Plynule se přesunuly 
do přilehlé kuchyně, která je vybavena výsuvnými šuplíky, které slouží jako stupínky pro děti. Pod dohledem 
učitelky osmahly műsli na pánvi, přesypaly do velké misky a nechaly vychladnout. A tím si připravily základ 
na pravidelné středeční zdravé snídaně.

Zařízení spolupracuje s místním bio obchodem, který jedenkrát týdně dodává ovoce, zeleninu a chléb, 
jedenkrát za měsíc mléko a jogurty. Vše platí stát. Jednou za rok jdou na prohlídku blízké bio pekárny.

Zaměřují se na prevenci a včasné rozpoznání případných SVP. Učitelé jsou vzděláváni ve vývojové 
psychologii, dokážou odhalit nedostatky ve vývoji dítěte a upozorní rodiče. Ti mají možnost získat pro dítě 
individuální péči odborníka (ergoterapeuta, odborníka na poruchy chování…), který dochází za dětmi přímo 
do školky, a terapie probíhá vždy v úterý (návštěvní den) přímo v upravených prostorách školky. Děti 1x za rok 
navštěvují divadlo a nocují ve školce. 

Velká rozmanitě členěná zahrada odpovídá celkové koncepci školy a podněcuje k pohybu a samostat-
nosti. Zaujal nás tobogán zabudovaný v kopci, klasická houpací síť, stromové prvky – domečky, lana, vodní 
pumpa s pískovištěm.

Nápady, které si vezeme domů

Pravidelné společně připravované zdravé snídaně

Tobogán ve svahu

Pojmenování věkových skupin v heterogenní třídě (Sluníčko, Hvězdička, Obláčky)

Kuchyně přizpůsobená pro společné vaření s dětmi





Evangelická školka Warmensteinach 
(Evangelische Kindertaggestätte Warmensteinach) 

Motto školky je přímo při vstupu do budovy, kde je mnoho otisků  
barevných dětských rukou s následujícím textem. „Německé dítě, turecké dítě,  
africké dítě a asijské dítě vtlačily ruce do hlíny. Nyní jdi a řekni, které ruce jsou čí.“ 2

Budova a provoz školky
Použití motivu rukou nás provázelo téměř celou budovou, ruce byly na zdi ve třídách, na oknech, na fasádě…
Budova původně stavěná jako školka je nyní rozšířená o jednu třídu jeslí (momentálně 12 dětí od 0,5 do 3 let) a 
družinu, kterou navštěvuje 30 dětí. Jesle fungují od 7:30 do 15:30 hod, starší “jesličkové“ děti mohou využívat 
otevírací dobu celého zařízení (7:00 – 16.00 hod) dle dohody s rodiči. Školka má dvě skupiny po 24 dětech a 
družinu navštěvuje 30 dětí.  

Na první pohled jednoduchá jednopatrová budova s mezonetovým uspořádáním situovaná do svahu 
má tři patra, v přízemí v „červeném“ patře mají třídu jesle. Následují zelené a modré třídy školky. Zajímavé 
bylo využití mezipatrových prostor na chodbách – dětský koutek kuchyňka a knihovna, která se jedenkrát 
týdně otevírá pro děti i rodiče, všichni si mohou půjčit knížku domů. Místnosti tříd byly téměř identické, 
měly vlastní terasu s přímým vstupem na zahradu. Do zahrady se velmi prakticky vstupuje přes umývárnu. 

Třídy se liší pouze vybavením uzpůsobeným věku a doplněným velmi jednoduchými dekoracemi z pří-
rodních a recyklovaných materiálů (např. teepe nebo dělící stěna k dětské kuchyňce z papírových rour od látek). 
Bylo zřejmé, že je školka zaměřená na zdraví, zdravý životní styl a pohyb venku a vůbec na vztah k přírodě, 
přírodnin jsme tam viděly velké množství: velkou sbírku kaštanů ve velké bedně s odměřovacími nádobami 
volně k dispozici, sbírku šišek, dřevěných koleček apod.

 Opět nás zaujal způsob řešení rodičovské pošty (látkový kapsář se jménem dítěte), tělocvična, kde 
každou středu probíhá terapeutický den, plně vybavená kuchyně se stupínky pro děti umožňující dětem spo-
lečné vaření a pečení. Vtipně mají řešené ztráty a nálezy: na větvích v šatně jsou kolíčky zavěšené na provázku 
ztracené věci (čelenky, sponky nebo malé hračky). 

Zahrada je volně rozčleněná pro jesličkové a školkové děti, po dohodě se mohou navštěvovat. Využívá 
terasovité členění, které podporuje rozvoj pohybu. Skvělá byla skluzavka v kopci (děti mohly šplhat do sklu-
zavky i v protisměru!) i nadzemní domečky spojené závěsnými mosty. Děti mají k dispozici dopravní dráhu 
pro odstrkávadla, „natankovat“ do nich mohou u svépomocně vyrobené dřevěné pumpy s myčkou. 

2 „Ein deutsches Kind, ein tűrkisches Kind, ein afrikanisches Kind und ein asiatisches Kind drűcken beim Spielen die 
Hӓnde in Lehm. Nun geh und sag welche Hand ist von wem!“



Návštěva jeslí
Den začal volnou hrou dětí, po které se děti snažily za pobízení paní učitelky uklidit hračky. Byly vyzvány, aby 
si šly umýt ruce a přinesly si batůžky se svačinkou. Dostaly na výběr, zda si chtějí nejprve malovat, nebo jíst. 
Čtyři děti chtěly malovat, dostaly zástěrky a paní učitelka připravila na stůl pomůcky. Pojmenovaly si společně 
všechny věci a barvy a paní učitelka názorně předvedla a popsala postup – namočení štětce, nanesení barvy 
a malování na čtvrtku. Poté děti samostatně s mírnou dopomocí a slovním vedením učitelky začaly pracovat, 
během práce jim vysvětlovala potřebu umět se podělit – malují čtyři děti a kelímky na vodu jsou tři – musí 
se tedy střídat. Postupně se zapojily i další děti. Děti při malování začal zajímat spíše materiál a pomůcky. 
Zkoumaly složení štětce, ohmatávaly štětiny, sahaly prstíky do barev, kreslily si po dlaních – nakonec dostaly 
další papír, aby si mohly pokreslené ruce obtisknout. Během svačiny se vystřídaly všechny děti a všechny práci 
dokončily. Při malování na ruku jeden chlapeček prohlásil: “Jsem včela.“ A maloval si na ruku pruhy (zelené ).

Děti se hned po svačince přesunuly na přilehlou terasu se zahrádkou určenou pro jesličkové děti. Pro-
bíhala zde Kneippova terapie vodou, hry v písku, děti sledovaly broučky, pavučinu, objevily luční kobylku. 
K tomu je vedla zjevně výborná motivace – právě probíhající téma „Včelka a kamarádi“.Jelikož začalo být velké 
horko (při velkém horku obrací rytmus dne), vrátily se zpět do třídy, kde pokračovaly činností v komunitním 
kruhu – hra a zpívání s barvami.Děti si dále mohly vybrat ze dvou nabídek zobrazených na obrázku – kdo si 
chce hrát ve třídě a kdo chce cvičit. Každý dostal jednu mušli a tu přiřadil k obrázku znázorňujícímu vybranou 
činnost.Děti jsou viditelně vedeny k samostatnosti, schopnosti se rozhodovat a za rozhodnutí nést odpo-
vědnost, k respektování druhých a k získávání potřebných sociálních dovedností.V jesličkové třídě probíhá 
vždy jeden týden Kneippova terapie, druhý týden masáže kartáčem a třetí týden vyprávění z bible, přičemž je 
respektována rozdílnost náboženského vyznání.

Návštěva ve třídě mateřské školy
Nejdříve si děti sedly na židličky do kruhu. Společně napodobovaly různé pohyby rukou dle paní učitelky (tření 
rukama o různé části těla, různé způsoby tleskání…). Vše probíhalo pouze nápodobou, bez slovní instrukce 
či popisu, co dělat.

Další aktivita byla zaměřena na sdělování toho, jak se děti dnes cítí. Uprostřed kruhu byl žlutý papírový 
kruh, který měl evokovat sluníčko. Na hromádce vedle kruhu byly položené žluté a černé paprsky. Děti postupně 
říkaly, jak se cítí a podle své nálady položily buď žlutý, nebo černý paprsek ke sluníčku (žlutému kruhu). Děti 
měly možnost buď jen naslouchat nebo své pocity jen slovně vyjádřit nebo své pocity sdělit a přiložit barevný 
paprsek ke sluníčku. Sluníčko s paprsky poté uklidily, aby mohla následovat další aktivita, během ní se vrátily 
nejstarší děti, které byly na svačině v základní škole. Paní učitelka využila k motivaci mastičku, kterou si s dětmi 
vyrobily již dříve. Dětem ukázala jitrocel, který si děti poslaly po kruhu. Každé z dětí si tak mohlo rostlinu 
prohlédnout, osahat, přivonět. Na koberec dala paní učitelka obrázek s nakresleným jitrocelem a děti měly 
možnost říkat, čím může být jitrocel léčivý. Vše bylo opět doplněno obrázky. Pak děti dostávaly listy jitrocele, 
který měly natrhat na malé kousky, ty pak dávaly paní učitelce do skleněné lahve, a když bylo lístků dostatečné 
množství, zalila je paní učitelka olivovým olejem. Nechali nálev macerovat, až bude tinktura hotová, budou si 
ji děti moc odlít do skleničky a odnést domů. Děti uklidily židličky a společně šly na školní zahradu.

Nápady, které si vezeme domů

S pomocí rodičů vyrobené herní prvky na zahradu – dřevěná benzínová pumpa, auto z euro palet

Inspirace pro širší využití recyklovatelných materiálů






