
Milí rodiče, milí kamarádi,  

vítáme Vás na stránkách našeho zářijového newsletteru a také 
na startu nového školního roku. Věříme, že jste si užili léta v kruhu 
svých blízkých a načerpali tolik potřebné síly.

U nás ve školkách EduArt bylo léto velmi činorodým 
odbdobím. Pracovali jsme na inovacích prostor, na nových 
vzdělávacích plánech i vylepšování pedagogických postupů. Také 
jsme se věnovali nastavení a zavedení nového systému správy 
školky prostřednictví aplikace Školka v mobilu. V září začneme 
aplikaci testovat a používat. Věříme, že Vám i nám usnadní 
vzájemnou komunikaci a zpřehlední organizační a finanční záležitosti. 

Na Vinohradech došlo k rozsáhlé rekonstrukci střešních oken. Děti se tak budou vzdělávat 
v prosvětlených třídách, splňujících ty nejpřísnější normy. Na Libuši jsme pro děti zřídili záhony, 
o které se samy starají a pěstují bylinky i zeleninu. 

Protože obě naše pobočky mají plnou kapacitu, rozšířily se jejich týmy o nové posily. Více o nich se
můžete dočíst na stránkách 3 a 4. Těšíme se na příchod nových učitelů a jejich přínos pro “rodinu”
EduArt.

Co se týče pedagogické práce, vytvořili jsme podrobný plán činností na celý nový školní rok, který
dostanete do Vašich e-mailových schránek. Čekají nás zábavná a zajímavá témata. Na Praze 2 se
letošní rok ponese ve znamení Dvanácti měsíčků a na Praze 4 budeme celý rok cestovat v Edově
kouzelném autobusu.

Jak mnozí jistě víte, v naší školce pracujeme s unikátní metodikou, jejíž hlavním pilířem je tzv. Teorie
mnohočetné inteligence amerického psychologa Howarda Gardnera. V čem tkví její smysl a kouzlo, jak
se promítá do týdenní plánů aktivit i do samotné práce učitelů a našich tradičních konzultací 
s rodiči, se dozvíte na straně 5.

Přeji Vám inspirativní čtení !

Ida Smékalová. spoluzakladatelka
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KALENDÁŘ AKCÍ

                   

Září na Vinohradech

Začátek školního roku 2021/2022 bude letos o to
radostnější, neboť se vracíme do našich původních
prostor, které doznaly výrazného vylepšení 
v podobě střešních oken.  

Děti se v prvním týdnu seznámí s prostředím školky a
s novými učitelkami, které k nám nastupují. Druhý
týden  bude zaměřen na osvojování návyků, které
pomáhají dětem v orientaci v prostoru  i v čase
(denní režim a rituály). Každodenní rituály jsou pro
pohodlí a bezpečnost všech dětí ve školce klíčové.

Během třetího týdne se budou děti navzájem
poznávat. Zaměříme se na vzájemnou komunikaci,
respekt jednoho k druhému a socializaci. 

Ke konci září nás čeká první z deseti týdnů ročního
projektu "Příroda" a ponese název "Houby". A jak již
označení napovídá, děti se budou seznamovat s
touto fascinující říši živých organismů. Naučí se
rozlišovat jedlé a nejedlé druhy hub, stavbu jejich těla
a také jejich význam pro lesní ekosystém.

V posledním týdnu se zaměříme na ovoce, které se
sklízí v sadu. Od jablíček, přes hrušky, švestky či
meruňky. Toto téma nemůže zůstat bez ochutnávek
daného ovoce, poznávání vitamínů, ale i pestrého
"ovocného" tvoření.

Moje školka 
Naše návyky 
Já a moji kamarádi 
Houby 
Co se sklízí v sadu 

Týdenní témata:

2. týden   
                   
3. týden    
4. týden 

5. týden

Havlíčkovy sady - cvičíme si                  
 bezpečné chování na výletě 
Folimanka - seznamovací hry
Poznáváme české houby - řízené
aktivity v parku
Výlet na farmu a jízdy na poníkovi 



        

.

   

KALENDÁŘ AKCÍ
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Září na Libuši

Nový školní rok je opět za dveřmi a my jej velkolepě
přivítáme na Oslavě nového školního roku. Tématem
bude “Naše školka”, kterou představíme novým
kamarádům. Seznámíme je s prostory školky, ukážeme
hračky a našeho králíčka Ouška. Připomeneme si
zásady naší filozofie, přátelství a důležitosti spolupráce
v kolektivu.

Druhý zářijový týden bude ve znamení našich
"Pravidel”. Naučíme se denní harmonogram, abychom
věděli, co bude následovat a cítili se tak bezpečněji.
Připomeneme si zásady hygieny, stolování a oblékání.
Budeme rozvíjet přátelství a učit se komunikovat
adekvátně situaci. Čeká nás Den bezpečnosti, kde si
povíme o bezpečnostních zásadách a protipožární
ochraně. 

V dalším týdnu se přesuneme do přírody objevovat
krásy podzimu. Vytvoříme umělecká díla pomocí
přírodních materiálů a rozvineme naše smysly barvami
listí a zvuky počasí. Připomeneme si důležitost
správného oblékání v souvislosti se změnami počasí.
Můžeme se také těšit na výlet za zvířátky na Farmu
Měšice. 

Ve čtvrtém týdnu tohoto měsíce ještě zůstaneme 
v přírodě a ponoříme se do hlubin lesů, kde rostou 
 houby. Povíme si o správném vybavení houbaře, jaké
houby jsou jedlé a jaké ne i jak se připravují k jídlu.
Připomeneme si dodržování etikety lesa. Hledání hub si
vyzkoušíme na vlastní kůži v našem Kamýckém lesíku.  

Poslední týden měsíce zakončíme prvním tématem z
našeho ročního projektu “Světadíly”. Konkrétně
prozkoumáme jedinečnosti života v Evropě. Navštívíme
naše sousedy a poznáme jejich kulturu, jazyk a životní
styl. Po státním svátku sv. Václava nás čeká se
školkovými dětmi výlet na Bobovou dráhu Prosek.

Moje školka 
Pravidla ve školce 
Podzim v lese 
Sběr hub 
Život v Evropě

Týdenní témata:

1.9.    Přivítání nového školního roku
9.9.    Den Bezpečnosti
15.9.   Farma Měšice 
21.9.   Houbaření v Kamýckém lesíku 
29.9.  Bobová dráha Prosek
1.10.   Pohádková noc 

 



Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 
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Nové posily na Praze 2

Má láska a vztah k dětem pochází z dob, kdy jsem byla
skautskou vedoucí. Miluji dětskou opravdovost,
bezprostřednost i nevyčerpatelnou energii. Při studiu oboru
učitelství jsem měla možnost pobýt a pracovat v USA, kde
jsem potkala mnoho různých rodin a o to víc si vážím těch,
kteří mají skutečně zájem o to vzdělávat děti a věnovat 
se jim. Mám zkušenosti z pozic třídní učitelky, učitelky
odborných předmětů, asistentky pedagoga a vychovatelky,
ale vždycky mě to táhlo spíše k mladším dětem a menším
kolektivům. Poslední roky jsem v rámci letních prázdnin
pečovala také o seniory a skrze to přijala mnoho moudrosti a
trpělivosti i si víc si uvědomila důležitost života jako takového.
Mimo to mám také ráda focení přírody, výtvarné umění,
vaření a pečení. Také ráda improvizuji při hře na housle,
flétnu či zpěvu nebo tanci a někdy i ráda skládám básně.

Tereza Tyburcová

Jsem maminkou malého rošťáka, který mě obohacuje 
a inspiruje každým dnem. Již během studia sociální
pedagogiky a práce na VOŠ a VŠ jsem byla v kontaktu 
s dětmi, zejména v rámci školní praxe. Dále jsem vedla
taneční kroužky pro mládež, pracovala v dětské skupině a
mateřském centru. Aktuálně studuji předškolní pedagogiku
a snažím se vzdělávat prostřednictvím různých
pedagogických kurzů a jsem logopedickým asistentem.
Mám ráda hlavně tanec, ale také hudbu a výtvarné
činnosti, které se snaží zapojovat při práci s dětmi. Při práci
se řídím mottem: „Nejen my učíme děti, ale i děti učí nás“.

Petra Majerová

Miluše Řeháková
Jsem maminka dvou dětí. Péče o děti a čas strávený s nimi
mě provází životem, baví mě a těší . Při studiu sociální práce
na vyšší odborné škole jsem vykonávala praxi 
v mateřské školce a dalších zařízeních, pomáhajících dětem.
Dále jsem pracovala jako chůva v rodinách či dětských
koutcích. Zkrze výše uvedené zkušenosti jsem zjistila, že
studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky je mi
nejblíže a vidím v něm svou budoucnost. Ráda se průběžně
vzdělávám v dalších oblastech péče a práce a dětmi.



Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 
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Marie Nováková 
Již jako malá jsem milovala vymýšlení her a zábavy pro
mladší sourozence. Postupem času jsem si udělala
animátorský kurz, bez váhání jsem se přihlásila na SOŠ
předškolní pedagogiky a na VŠ s oborem Sociální
pedagogiky. Při studiu jsem začala pracovat jako paní
učitelka ve školce a uvědomila si, že tato práce s dětmi
mě velmi obohacuje a naplňuje. Ráda s nimi tvořím a
mám radost, když jsou šťastné, vidím jejich nadšení a
spokojenost. Ráda sportuji, chodím do přírody, miluji
hudbu a umění.

      

   

Nové posily na Praze 4

Ladislava Svobodová, hospodyně 
Po většinu života jsem pracovala ve školce jako
kuchařka a vařit pro děti je opravdu radost. Jsem ráda,
že mohu vypomoci i ve škole EduArt. Miluji přírodu a
zvířata. Doma se staráme o dva pejsky a dva papoušky.
Také mám ráda práci na zahradě, které se věnuji na
naší chatě, která se nachází v nádherném prostředí
Vysočiny.



Lingvistická inteligence
Logicko-matematická inteligence
Prostorová inteligence 
Hudební inteligence
Tělesně-pohybová inteligence
Interpersonální inteligence 
Intrapersonální inteligence 
Přírodní inteligence

Ve vzdělávacím plánu školky EduArt má nezastupitelné místo  tzv. teorie
mnohočetné inteligence. Na základě této teorie se snažíme rozklíčovat silné
stránky dětí a individuálně rozvíjet to, co je skutečně baví. Aktivity a hry ve
školce jsou organizovány takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy
inteligence. Jednotlivé typy inteligence jsou rozvíjeny v rámci každého
týdenního plánu. S každým dítětem se následně pracuje individuálně v rámci
jeho preference k určité oblasti inteligence. Jako významný prostředek k
zjištění preference dítěte a evidenci jeho pokroků v daných oblastech slouží
portfolio. Nepostradatelnou roli hraje pozorování dítěte, čtvrtletní zhodnocení
uplynulého období a samozřejmě konzultace s rodiči.

Oblasti inteligence, které Gardner zmiňuje, pojímáme jako oblasti rozvoje
dětské osobnosti. Nejedná se tedy o "inteligenci", jak ji známe v obecném
slova smyslu, ale o možnost pracovat se škálou harmonického rozvoje dítěte. 

Jak pracovat s teorií mnohočetné inteligence ve vzdělávacích plánech?
U jednotlivých denních činností jsou uvedeny zkratky jednotlivých oblastí
inteligence. Jedná se o ty z nich, které jsou v dané chvíli nejvíce rozvíjeny. 

Teorie mnohočetné inteligence je ve zkratce rozšíření tradičního pojetí
inteligence. Staví se proti jednotnosti klasického výkladu inteligence a
prosazuje její různorodost a mnohačetnost. Současné vzdělávání tuto teorii
často nezohledňuje a nedokáže se plně přizpůsobit různorodým možnostem
dětí. 

Dle Gardnerovy teorie existuje osm různých typů inteligence:
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Teorie mnohočetných inteligencí v praxi školky


