
 

 

 

Odborná tuzemská stáž – MŠ Duha Soběslav 

 
Datum a místo konání:  5. - 6. 10. 2017, Mateřská škola Duha Soběslav 
Program: 
• Seznámení se systémem a organizací vzdělávání, prohlídka školy 
• ŠVP PV – TVP PV specifika, spolupráce s rodinou,  individualizace- portfolio dítěte 
• Projekty školy, zaměření školy 
• Školní stravování – součást vzdělávání dětí, podpora zdravého životního stylu 
• Společné vzdělávání - zkušenosti 
• Podpora profesního růstu pedagogů – profesní portfolia 
• Sdílení zkušeností s pedagogy, přímá účast ve vzdělávání 
• Odpovědi na otázky 
 
Časový harmonogram stáže: 
 
1. den  
5. 10. 2017 

Odjezd dle 
vašeho 
nástupního 
místa 

Odjezd v ranních hodinách 
společně - autobus 

Viz itinerář cesty – časy a 
nástupní místa 

cca 13:00 
hodin 

Dojezd, ubytování, oběd Hotel Sloup 

14:00 hodin - 
17:00 hodin 

Setkání s ředitelkou MŠ: info o 
MŠ -  základní údaje, 
ŠVP, režim dne,… 

MŠ Duha Soběslav 

18:00 hodin Večeře Hotel Sloup 

2. den  
6. 10. 2017 

7:00 hodin Snídaně, odubytování Hotel Sloup 

8-9 hodin 
  

Prohlídka MŠ MŠ Duha Soběslav 

9-11 hodin Náslechy ve třídách  MŠ Duha Soběslav 

cca 12:00 hod Odjezd zpět  

 
 
Pro účastníky ZDARMA.  Účastníkům bude hrazeno: doprava; strava - oběd 5. 10. 2017, večeře 5. 
10. 2017, snídaně 6. 10. 2017; ubytování.  
 
Důležité upozornění:  
 
Vzhledem k rezervačním poplatkům a finančním nárokům zajištění exkurze je nutné svou 
případnou neúčast nahlásit nejpozději do 25. 9. 2017. V případě neúčasti/nezajištění náhrady bude 
účtován storno poplatek ve výši 1.000,- Kč.  
 
 
 

 



 

 

 

Představení Mateřské školy Duha Soběslav: 
 
 
Název mateřské školy, sídlo 
 

 
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru750 

počet tříd 
 

11 

počet pedagogických 
pracovníků 

17 

www stránky  
www.msduhasobeslav.cz 

ředitelka  
Mgr. Alena Krejčová 

specifika Mateřské školy 
Soběslav 

Párové vzdělávání v systému tzv. „dvoutřídek“, práce 
s portfoliem dítěte-individualizace vzdělávání, zaměření na 
environmentální vzdělávání, zkušenosti s projekty (logo 
projekty, podpora ICT ve vzdělávání, e-twinnig, projekt 
proměny školní zahrady, síťování škol, projekt českých a 
keňských škol, projekt zdravá školní jídelna propojení 
školního stravování s vlastním vzděláváním dětí, zaměření 
na čtenářskou pregramotnost – centrum kolegiální podpory 
v této tématice, podpora profesního růstu pedagogů – 
osobní, profesní portfolia pedagogů, společné vzdělávání  
 

 
 
 
Na setkání se těší  
 
 
    Mgr. Alena Krejčová               Mgr. Adéla Faltusová  
 ředitelka MŠ Duha Soběslav        odborná manažerka MAP 
   
 
 
 
 
 
 
 
Nástupní místa a časy odjezdu: 6:30 - Králíky, před MŠ Moravská; 7:00 - Jablonné nad Orlicí, 
náměstí; 7:15 - Letohrad, náměstí; 7:30 - Žamberk, Zemědělská 1004; 7:45 - Libchavy, u základní 
školy; 8:00  - Ústí nad Orlicí, vlakové nádraží; 8:15 - Česká Třebová, dopravní terminál 

 


