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Cíle stáže- Mgr. Mária Ivanecká

• Získání těchto kompetencí:

1. Získání konkrétní představy prostřednictvím pozorování o možnostech zapojení digitální techniky a pomůcek 
do vzdělávacího procesu u předškolních dětí

2. Získání zkušeností, jakým způsobem estonská mateřská škola využívá digitální prostředky na rozvoj 
jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem



Cíle stáže: Mgr. Hana Lisecová Zimová

Získání těchto kompetencí:

1. Získání souhrnu zásad, jak u dětí rozvíjet povědomí o bezpečném užívání digitálních prvků doma a v MŠ. 
z pohledu bezpečnosti a psychohygieny.

2.  Získání informací o online školním systému – funkcionalita, komunikační kanály, obsah, interaktivní 
možnosti.



Hostitelská škola: Rukkilille Lasteaed, KRUUSA 23; KEILA; 76607, Estonia

Estonská státní mateřská škola se nachází se v malém městečku Keila, jedná se o sídlištní mateřskou školu asi 20 km od Tallinnu. 

Ve škole se vzdělává 220 dětí, které jsou rozděleny do 10 tříd, z nichž je asi 20% dětí s odlišným mateřským jazykem (rodiny mluvící rusky, děti 
estonsko-rusky mluvících rodičů, dále byli zastoupeni Italové, Indové, ale v malé míře).V každé třídě je ke skupině dětí s odlišným mateřským 
jazykem proškolený asistent a dva učitelé. Toto personální obsazení umožňuje pracovat s dětmi v malých skupinách po celou dobu pobytu v 
MŠ. Což je pro určité oblasti činnosti ideální, a to včetně robotiky a digitalizace. Pro celou školu je k dispozici paleta různých robotických a 
didaktických hraček a pomůcek. Dále škola disponuje monitory, počítače a tiskárny pro učitele, pro děti a učitele tablety, různé typy 
mikroskopů, snímače, nahrávače a zpětné reproduktory hlasu. Disponují množstvím aplikací, doplňků a 4D karet, kartiček směrů a ostatních 
doplňků k stávajícím robotickým a didaktickým pomůckám. Standardem je pokrytí celé školy wifi sítí.

Učitele intenzivně využívají různé obměny práce s dětmi se záměrem rozvíjet komunikační dovednosti dětí v estonském jazyce, a to právě díky 
robotickým a digitálním pomůckám: online videa, webové stránky pro předškolní děti jako, hry s prvky Augmented reality, robotické didaktické 
pomůcky, digitální pomůcky.

Současně děti aktivně seznamují s bezpečnostními zásadami ve virtuálním prostoru. Nejčastější metoda je diskuze a demonstrace. Povídání o 
nutnosti limitovaného času stráveného před monitorem, využívání přezdívek na různých aplikačních a účtech, být kritický ke „druhé straně“ ve 
smyslu toho, komu poskytují své pravé jméno, jméno blízkých, datum narození, místo kde bydlím, a to zejména při hraní online her. Učí se mít 
odvahu a schopnost vyjádřit se k dané tematice, povídat si o věcech ve virtuální realitě, které mě zaujaly a učí se společně vyhodnocovat jejich 
vhodnosti.

Nedílnou součástí pedagogické práce je učit děti vědomě odpočívat a relaxovat (zavřené oči, hluboké dýchání), které pravidelně realizují po 
aktivitách s tabletem a ostatních činnostech podobného charakteru.

Škola má v rámci svého edukačního programu zařazeno seznamování děti se zásadami manipulace s robotickým a digitálním zařízením, a to 
jemné zacházení, naučit děti upozornit učitele na nestandardní projev hračky či pomůcky, místo „bezhlavého mačkání knoflíků“, mají metodicky 
zachycenou práci s instrukcemi u každé hračky a jejich dodržování, učí děti vnímat, že pomůcky a hračky mají spotřebu elektrické energie. Mají 
ukotvenu zásadu minimalizace ekologického dopadu při spotřebě energie. 

Velmi inspirující byla účast dobrovolníka z jiného státu EU, který pomáhal učitelům a asistentům při práci v různých činnostech. Dobrovolník 
nehovořil , učitelé museli najít způsob jak s nim komunikovat. Učitelé se tím učili mít pozitivní postoj k překonávání překážek, vnímat 
multikulturalitu jako běžnou součást práce. 



Mateřská škola, Pukkille Lasteaed, Keila



Jeden den v MŠ-Tallinna Lasteaed Paasusilm



Virtuální bezpečnost

• Nedílnou součástí práce školy v oblasti digitalizace je taktéž kybernetická bezpečnost a všechny aspekty s ní 
související.

• Jednou z forem aktivní činnosti školy je organizování setkání s rodiči, a to alespoň jedenkrát za školní rok. 
Toto setkání je zaměřené na informovanost rodičů, na pomoc rodičům a edukaci rodičů v oblasti digitalizace 
a pomoc s nastavením a možnostmi rodičovské kontroly u různých digitálních zařízeních.

• Součástí je přednáška IT odborníka, který vysvětluje jaká rizika hrozí, proč a jakým způsobem mohou chránit 
své děti od virtuálních útoků, jak používat rodičovskou kontrolu na tabletu, chytrých hodinkách a jiných 
zařízeních, které děti běžně využívají ve škole i doma. Nedílnou součástí setkání je poskytnutí informací o 
nových funkcích, nových aplikacích, které pomohou rodičům orientovat se v problematice a pomohou jim 
najít způsob jak chránit své děti před nebezpečným nebo nevhodným vlivem či útokem z internetu.

• Zajímavá je následná diskuze, kdy rodiče sdílejí konkrétní situace a konzultují vhodnost řešení rodičovské 
kontroly s IT odborníkem.



Spolupráce s rodiči

• Jak již bylo uvedeno v předchozím slide, škola s rodiči pracuje v oblasti bezpečnosti a ochrany dětí před 
shlédnutím nevhodného, před kyberútoky, kyberšikanou  a taktéž posiluje digitální gramotnosti rodičů, a o v 
rámci ochrany jejich dětí.

• Velmi pozitivní je přístup školy v oblasti seznamování rodičů s robotickými a digitálními pomůckami na škole. 
Organizuje funkční a pracovní setkání s rodiči, kde děti učí rodiče jak pracovat s robotickými pomůckami, 
seznamuje je jakou mají funkci, rodiče jsou seznamováni s tím, jaké informace se děti mohou pomocí 
digitálních hraček naučit, ukazují rodičům variabilitu ve vzdělávaní dětí a možnosti rozvoje logického, 
analytického a syntetického myšlení a jazyka, které tyto robotické a digitální hračky u dětí rozvíjí.

• Děti si mohou digitální a robotické pomůcky půjčit domů a společně si s rodiči vyzkoušet jejich funkce a 
možnosti. Současně s půjčením pomůcky učitelka na třídě poskytne detailní instrukce rodičům, a to jakým 
způsobem musí a  mohou s pomůckou zacházet.  Rodiče následně posílají projektové manažerce pro 
digitalizaci (školní zaměstnanec) fotky a videa. Rodiče monitorují jaké aktivity spolu s dětmi doma prováděli s 
danou pomůckou, zachycují nejen práci, ale i zábavu, kterou jim společná činnost přinesla. 



Sdílení dobré praxe

• Vzdělávaní mezi učiteli v Tallinu, v oblasti digitalizace a metodologie pro využívání robotických pomůcek a 
digitálních zařízení, probíhá formou společných setkání ve vybraných školkách neformálním způsobem. Tímto 
způsobem jsou velmi pružně a aktivně předávány zkušenosti a sdělovány nové možnosti z oblasti robotiky a 
digitalizace mezi jednotlivými pedagogy a jednotlivými školami. Takto se velmi přirozeně a nenásilně šíří 
informace, nápady a náměty, které pedagogové mezi sebou sdílí.

• Učitelé tak mají aktivní možnost se vzájemně od sebe učit, vyzkoušet si pomůcky, jejich funkci, zkoušet 
variabilitu jednotlivých pomůcek s možnostmi, které z toho plynou. Jde o sdílení dobrých nápadů z jejich 
vlastní práce s dětmi, předvádějí činnosti s robotickými a digitálními pomůckami, které děti nejen bavily, ale 
zároveň dětem přinesly nové informace a rozvíjely jejich kompetence v oblasti digitalizace.

• Dále se učitele můžou přihlásit do formálních projektů, které poskytuje Tallinská Univerzita. Tyto projekty 
jsou založené na principu sdílení praxe. Z těchto sdílení jsou pořizovány videozáznamy, které mohou sloužit 
jako pomoc a inspirace méně zkušeným pedagogům. Tyto záznamy jsou opětně předávány formou 
prezentací a sdílení.



Online školní systému Ellis

• Většina estonských škol pracuje s mezinárodním online interním komunikačním a administrativním 
systémem Ellis. 

• Oproti českým verzím je systém rozsáhlejší, propracovanější a poskytuje více funkcí. Princip obsluhy tohoto 
systému je podobný školním systémům v Česku. 

• V souvislosti se stanovenými kompetencemi nás zajímaly informace, které by nám ukázaly způsoby a 
možnosti, jak zlepšit komunikaci se všemi rodiči a rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem. Tento školní 
komunikační systém poskytuje rodiči náhled do denního reportu práce s dětmi, do fotografií z daného dne. 
Zobrazuje slovní popis učitele ohledně celkové práce s každým dítětem, ukazuje jeho pokroky a možnosti, 
které na základě těchto informací škola nabízí rodičům. Rodiče mají také možnost sledovat výsledky čtvrtletní 
položkové diagnostiky dítěte, kterou vyplňuje třídní učitelka a v případě potřeby si mohou domluvit 
konzultaci se speciálním pedagogem prostřednictvím tohoto školního systému. Do systému je možno 
zakládat práce dětí, píše se zde přehled práce, docházkový systém, administrativa třídy a školy. Dále systém 
poskytuje možnost vzájemné korespondence mezi všemi stranami. Rodiče mohou napsat učitelům, učitelé 
mohou komunikovat s rodiči a mezi sebou. Škola tím dokázala nahradit většinu papírové dokumentace.

• Systém zabezpečuje data každého zainteresovaného pracovníka školy a dítěte, tudíž vše mohou shlédnout 
pouze povolané osoby, které dostanou zmocnění k tomu, co mohou shlédnout, a to jak individuálně, tak i 
skupinově. 



Přístup učitele při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a 
běžnými dětmi při práci s robotickými a digitálními pomůckami v 
hostitelské škole

• Učitel při práci se skupinou dětí s robotickými a didaktickými pomůckami pracoval promyšleně a vše 
měl předem připraveno a nachystáno, a to jak po stránce materiální, tak i metodické. Jako zásadní pro 
úspěch považujeme zejména to, že pochopil variabilitu a možnosti funkčnosti a funkcí u každé 
pomůcky, kterou právě používal ve svém výchovně vzdělávacím procesu. 

• Učitel  měl vždy promyšlené varianty a obměny práce a dbal na to, aby se děti prostřídaly.

• Instrukce k úvodu aktivit byly motivačně přitažlivé, jasné, výstižné, stručné a snadno pochopitelné pro 
daný věk dětí.

• K aktivitě měl pro děti připravený názorný materiál tak, aby splňoval tématiku projektu.

• Do aktivity zařadil pomůcky, které vyrobily děti, začlenil jejich obrázky, doplňky, a to proto, aby zvýšil 
povědomí důležitosti přispění každého člena skupiny do aktivity.

• Rozděloval role mezi dětmi, dbal na to aby si každý ze skupiny aktivitu zkusil.



• Dětem s odlišným mateřským jazykem poskytnul opakovanou demonstraci instrukcí, poskytl dětem dostatek 
prostoru a času, pro promyšlení vlastního řešení. Nikdy nedělal dílčí kroky na úkor snahy dítěte. Pokud dítě 
vyřešilo úkol špatně, zpětně s ním prošel všechny kroky a naváděl dítě k identifikaci chyby, dítě tak přišlo na 
správnou cestu samo, a to vlastní zkušeností na základě pokusu a omylu..

• Měl u sebe piktogramy, které vysvětlovaly funkcí didaktické pomůcky, propojoval více druhů různých 
pomůcek v rámci jedné aktivity. ( při práci se šnekem učitelka využila velkou kostku s puntíky, malou kostku s 
matematickými symboly, názorné obrázky s čísly a přiřazenými puntíky, lego, originální obrázky z balení 
digitální pomůcky šneka k řešení příkladu).

• K aktivitě učitel vymyslel příběh, který byl námětem v souladu s projektem, a tím děti motivoval k spolupráci 
a prohlubování získaných poznatků.

• Za velmi zajímavé ,smysluplné a inspirující považujeme práci s myšlenkovou mapou a řešení aktivit a 
rozmanitých digitálních a robotických činností pomocí digitálních pomůcek. 

Příklad: v tematickém projektu „Moje země Estonsko“ se děti s učitelem zaměřili na vytvoření myšlenkové 
mapy. Co všechno, proč si potřebuji s sebou vzít na poznávací cestu po Estonsku. Děti vytvářely obrázkový 
seznam důležitých věci k cestování, snažily se vše zdůvodnit v rozhovorech s učitelkou nebo mezi sebou. 
Seznam potřebných věcí vyfotily na tabletu či nakreslily. Poté pomocí hry  Smart train vytvořily železnici na 
velké mapě Estonska. Dále vláček naprogramovaly tak, aby stál v estonských městech, které jsou pro ně známé 
či něčím  zajímavé. Každou zastávku vyhledávaly na Googlu a na velkém monitoru si ukazovaly dominanty měst, 
kde vláček stál.   



Představení robotických a digitálních  
pomůcek, práce s nimi



Představení robotických a digitálních 
pomůcek, práce s nimi



Bee-Bot, Blue-Bot/ Včela-Beruška



Šnek/Qobo snail



Panda/mTiny



Panda/mTiny



Smart train



Sphero, Ozobot/ roboti v kuličce



Lego/WeDo 2.0. 



Lego/WeDo 2.0. 



Matatalab



Indie/Indy auto



Augmented reality(rozšířena realita

• Octagon hra

• www.octagon-studio.com



Vzdělávací aplikace a webové stránky pro děti s odlišným mateřským 
jazykem a běžné děti

• Sphero edu app

• PlayHome Plus- ideální pro rozvoj komunikace s dětmi s OMJ

• Stop Motion Studio app

• LearningApps.org

• Quiver app

• DOBROVOLNÍCI DO MŠ V ESTONSKU-estyes.ee



Závěr

• Stáž v Estonsku, v Tallinnu byla pro nás velkým profesionálním přínosem. 

• Implementace zkušeností budeme provádět v domácí škole průběžně a postupně. Budeme průběžně a 
systematicky proškolovat personál nejen o širších metodických možnostech stávajících pomůcek, ale 
zakoupíme a pořídíme nové  robotické pomůcky a aplikace, které naše škola nemá ve svém vybavení a 
na této stáži jsme o nich získaly povědomí a objevily jsme možnosti jejich využití a použití . Tato 
inspirace nám pomůže postoupit proces digitalizace, digitální gramotnosti dětí i pedagogů na vyšší 
úroveň. Zlepšíme vlastní zpracování předávání a prezentací instrukcí k seznamování s digitálními a 
robotickými pomůckami, k programování, k práci s tablety a s ostatními pomůckami. Po získání a 
upevnění základů se přeneseme do variability možností činností a budeme se snažit zdokonalit práci s 
dětmi tak, aby získaly základy z procesu digitalizace. 

• Do školního vzdělávacího programu, do třídních vzdělávacích plánů zařadíme cíle vzdělávání v oblasti 
využití digitálních a robotických pomůcek, vzdělávání v oblasti psychohygieny a virtuální bezpečnosti při 
využívání těchto pomůcek. Při této práci se opřeme o zkušenosti z estonských mateřských škol. 

• Ve vztahu k rodičům se budeme snažit zařadit aktivity spolupráce s rodiči dle vzoru aktivit hostitelských 
škol, a to přednášky pro rodiče ohledně kyberbezpečnosti a budeme seznamovat rodičovskou veřejnost 
s robotickými a digitálními pomůckami, kterými škola disponuje, a to formou pracovních „robosetkání“.  



• Pokusíme se kontaktovat dodavatele našeho školního komunikačního interního systému ohledně vylepšení 
funkcí a přidání sekcí k  možností  komunikace s rodiči ohledně pokroku dítěte. V případě neúspěch budeme 
hledat systém na našem trhu, který by lépe vyhovoval našim požadavkům.

• Budeme průběžně monitorovat zavádění robotických a didaktických pomůcek při práci učitelek s dětmi v 
jednotlivých třídách naší školy, a to v rámci pravidelných i nepravidelných hospitací. Učitelé mají povinnost 
zapsat danou aktivitu, použité pomůcky, formu aktivity a její průběh do třídní knihy v rámci denního 
záznamu, tak vznikne dokumentovaný přehled o aktivitách a využití.

• Další formou je zřízení dvou didaktických zájmových kroužků pro děti, které povedou pro dětí bezplatně dvě 
učitelky, a to po své pracovní době u dětí.



Hodnocení a stvrzení výsledků

Sdílení zkušeností ze stáže se zaměstnanci domácí školy bylo provedeno na poradě se zaměstnanci, a to dne 
20.2.2023. O tomto je proveden zápis s podpisy zúčastněných.

Sdílení zkušeností ze stáže se širší odborné veřejnosti bylo provedeno dne 27.2.2023

Publikování prezentace ze stáže na webové stránce školy bylo provedeno dne 28.2.2023

Obdržely jsme hodnocení koordinátora z hostitelské školy, toto hodnocení je  přiloženo v dokumentaci Erasmus. 
Každý z našich účastníků obdržel hodnocení sám na svou osobu. Toto hodnocení vychází z kritérií hodnocení, 
které jsou definovány ve „Smlouvě o učení“. Z data 17.2.2023.

Získali jsme podpis dokumentů – Potvrzení ke smlouvě o učení z data 17.2.2023 .

Děkujeme za podporu.


