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Předmluva  

Od roku 2017 naše dvě příhraniční partnerské školky společně realizují projekt 

s názvem Na úrovni očí. Strávili jsme spolu tři školní roky a nyní se posouváme do 

nového období. Je to pro nás čas ohlédnutí, plánování a přemýšlení. Nad tím, co pro 

nás uplynulé období znamenalo a co přineslo. Co jsme se naučili o sobě a o světě kolem 

nás. Co je důležité a co podstatné, co chceme zachovat takové, jaké to je, a co chceme 

dále měnit a rozvíjet. Vraťme se v těchto úvahách na začátek samotného projektu a 

připomeňme si, proč zrovna Na úrovni očí.  

Když jsme v roce 2013 při rumburském evangelickém farním sboru zakládali církevní 

mateřskou školku Klíček, věděli jsme, že spolu s příjemným a bezpečným prostředím 

chceme vytvořit zejména láskyplnou atmosféru přijetí a respektu. Naším záměrem bylo 

nabídnout dětem a rodičům alternativu založenou na křesťanských principech a 

hodnotách. Plánovali jsme, že časem bychom chtěli naši vzdělávací nabídku obohatit 

také o kontakt s německým prostředím a jazykem. Naše příhraniční poloha a osobní 

vazby tomu nahrávaly. Když se provoz usadil a nabrali jsme nové síly po náročném 

budování, začali jsme se rozhlížet po vhodném partnerovi pro náš záměr. Čím déle toto 

hledání trvalo, tím více nám bylo jasné, že nechceme ustoupit z principů, které tvoří 

základ naší práce. Cítili jsme, že náš partner musí vycházet ze stejných ideových kořenů 

lidskosti a citlivého porozumění každé dětské a lidské duši.  Z dřívějších kontaktů jsme 

věděli, že takovýto duchovně spřízněný potenciální partner existuje v Sebnitz, ale zdálo 

se nám to příliš daleko. Nakonec jsme pochopili, že stojí za to vzdálenost překonat, 

když hledáme toho pravého partnera. Takového, se kterým se můžeme my i naše děti 

setkávat v přátelství, bez ohledu na věk, výšku, jazykovou bariéru, původ, barvu, 

povahu a cokoli jiného. Protože na úrovni očí, na úrovni dětsky čistého pohledu je to 

vše důvodem k radosti a k úžasu nad pestrostí života.  

 

Tento text vznikal v době, kdy nám jarní karanténní opatření roku 2020  znemožňovala 

uskutečnit plánovaná společná setkání. Bylo nám to líto, ale věděli jsme, že tato pauza 

neoslabí naše partnerství. Připravovali jsme setkání na dálku a chystali se na dobu, kdy 

se opět budeme moci setkat z očí do očí. Ta doba nastala se začátkem nového školního 

roku a opět jsme se mohli setkat v září po půlroční pauze. Od té doby znovu čekáme, 

až nová virová vlna opadne a opatření se rozvolní. A doufáme, že tato pauza nebude 

již tak dlouhá a že se zase brzy uvidíme, snad po Novém roce. 

 

 

Listopad 2020 

Tereza Chrbolková, Farní sbor ČCE v Rumburku 
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Úvod  

Tento dokument se skládá ze dvou částí. První tvoří zpráva o realizaci projektu v období 

let 2017 – 2020. Slouží zároveň jako závěrečná zpráva pro naše dárce, kteří projekt 

podpořili a bez nichž by se nemohl uskutečnit. Druhá část představuje společnou 

dlouhodobou koncepci předškolního vzdělávání. Jedná se o pracovní materiál, který 

může být dále průběžně upravován a doplňován spolu s postupující praxí a novými 

zkušenostmi. 

Koncepce je určena nejen našemu projektovému týmu, ale může sloužit také jako 

inspirace pro další zájemce o podobný koncept. Je výstupem naší společné tříleté práce 

a zároveň praktickým návodem, podle kterého budeme v započaté práci pokračovat 

v následujících letech. Obsahuje proto i mnoho specifických detailů, které jsou pro nás 

důležité, ale čtenář z jiného prostředí je bez potíží může nahradit podle vlastního 

kontextu. Text je koncipován tak, aby bylo možné druhou část číst samostatně bez 

nutné znalosti části první. Případní zájemci o více informací mohou však i v první části 

najít některé užitečné informace. A naopak, čtenář závěrečné zprávy může v případě 

zájmu dohledat detailnější informace v koncepci. Z tohoto důvodu také předkládáme 

obě části ve společném dokumentu.   

Na úvod je ještě třeba vyjasnit používání termínu „projekt“ v této zprávě. V širším 

pohledu má projekt svůj začátek v roce 2017 a je otevřen, jak doufáme, do vzdálenější 

budoucnosti. V užším pohledu je ohraničen léty 2017 – 2020, kdy byl podpořen dotací 

EU. Tuto etapu také nazýváme „dotačním obdobím“. Pro zjednodušení však  

používáme termín „projekt“ i tam, kde máme na mysli dotační období, a to zejména 

v první části textu, která pojednává pouze o této etapě (Zpráva o realizaci projektu 

2017 - 2020). Ve druhé části oba termíny rozlišujeme s ohledem na srozumitelnost a 

kontext.   

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kdo jakkoli napomohli úspěšné realizaci 

projektu, ať již v roli dárců, kolegů, externích spolupracovníků či podporovatelů. Sotva 

bychom dokázali vyjmenovat všechny a na někoho nezapomenout. Vážíme si 

veškerých vynaložených prostředků, finančních i lidských. Zavazují nás k tomu, 

abychom si stále připomínali hlavní smysl naší práce, kterým je nejlepší zájem našich 

dětí.  

 

 

Listopad 2020, 1. vydání  
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Zpráva o realizaci projektu 2017 – 2020  

Představení projektu 

Předmětem projektu je partnerská spolupráce dvou mateřských škol v českosaském 

pohraničí. Hlavní náplní jsou pravidelné návštěvní dny dětí a pedagogů střídavě v obou 

školkách s přibližně měsíční frekvencí. Záměrem je zprostředkování kontaktu s jazykem 

a společenským prostředím sousední země dětem v raném předškolním věku. Vedle 

toho probíhají další setkání a akce pro pedagogy, rodiče a veřejnost. Patří k nim 

workshopy, pracovní setkání a společenské akce. Bezprostředním cílem projektu je 

individuální a profesní rozvoj hlavních cílových skupin – dětí a pedagogů předškolních 

zařízení. Širším cílem je rozšíření nabídky předškolního vzdělávání o výuku cizích jazyků 

a rozvoj příhraničního regionu.  

Přeshraniční spolupráce 

Region  

Projekt je realizován v českosaském pohraniční v oblasti Šluknovského výběžku a 

Saského Švýcarska, mezi městy Rumburk a Sebnitz. Českosaský region je hospodářsky 

méně rozvinutý než vnitrozemí obou zemí. Jedním z důvodů je sociální skladba 

obyvatelstva, nižší úroveň vzdělanosti a s tím spojené sociální problémy – 

nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, chudoba. Podporovat vzdělanost 

jako nejdůležitější předpoklad rozvoje regionu je třeba již v předškolním věku. Řada 

studií opakovaně prokázala, že děti, které absolvují předškolní vzdělávání, dosahují 

lepších školních výsledků, v budoucnosti se lépe pracovně a společensky uplatňují a 

mají nižší riziko rozvoje sociálně nežádoucího chování. Další překážkou pro navázání 

spolupráce a rozvoj přeshraničních akcí jsou jazykové bariéry. Tyto potřeby pohraničí 

projekt reflektuje a reaguje na ně souhrnem zvolených aktivit. 

Zároveň, přes uvedené handicapy, můžeme a chceme vnímat a zažívat náš region jako 

místo plné možností a příležitostí. V  každodenním životě zde můžeme slyšet a učit se 

řeč svých sousedů. Využíváme tak náš region jako specifickou učebnu na česko-saské 

hranici. Podporujeme vzájemná setkávání lidí, překonávání geografických i mentálních 

hranic. Chceme tak našim dětem otevírat zajímavé pracovní a životní perspektivy 

(nejen) tohoto místa.  

Partnerství 

Partnery projektu jsou zřizovatelé dvou církevních mateřských škol v 

českosaském pohraničí, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku a 

Kinderarche Sachsen, e.V. se sídlem v Radebeulu. Obě školky nabízejí alternativu v 

předškolním vzdělávání, která se opírá o křesťanské hodnoty. Základním kamenem 

společné práce je bezpodmínečné přijetí dítěte, jeho individuální rozvoj, uznání a 

empatie. Každé dítě je chápáno jako jedinečné a přístupy školek se snaží o jejich rozvoj 

v souladu s osobností každého dítěte. Důležitým aspektem je také vztah k přírodě. Obě 
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školky jsou otevřeny pro všechny děti, bez ohledu na církevní příslušnost, společenské 

postavení apod.  

Projekt vznikl na základě iniciativy obou partnerů, jejich dlouhodobého záměru česko-

německé spolupráce a výuky sousedního jazyka a shodně vnímaných potřeb regionu. 

Záměr byl urychlen vyhlášením vhodného dotačního titulu Evropské unie Program 

spolupráce SN-CZ 2014-2020. Po několika pokusech v blízkém pohraničí se rumburská 

strana rozhodla oslovit potenciálního partnera ze vzdálenějšího Sebnitz, i přes větší 

dojezdovou vzdálenost (cca 45 minut). Obě strany se shodly na tom, že roli 

projektových partnerů převezmou zřizovatelé a nikoli samotné mateřské školy, 

přičemž role hlavního příjemce (lead-partner) se ujme Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Rumburku. Toto nastavení, kdy projektový a finanční management a 

administrativa leží na straně zřizovatelů, umožňuje školkám soustředit se plně na 

obsahovou stránku projektu a vlastní práci s dětmi.  

Farní sbor ČCE v Rumburku  

Evangelický farní sbor v Rumburku je poměrně mladý. Byl založen teprve po 2. světové 

válce a to především lidmi, kteří do našeho kraje přicházeli z polského Zelova, kam 

jejich předchůdci v 17. stol. emigrovali. Rumburský sbor však navazuje i na 

Evangelickou luterskou církev, která tu vybudovala faru a koncem 19. století obnovila 

kostel. Luterský sbor tvořili hlavně Němci, a tak po roce 1945 zanikl.  

Farní sbor v Rumburku je součástí Českobratrské církve evangelické, která v roce 2018 

oslavila 100 let od svého založení. V současné době je co do počtu členů sice malým 

sborem, ale vytváří širší okruh příznivců a přátel díky svým projektům a aktivitám, které 

obohacují život místní komunity, jsou platformou pro navazování nových kontaktů a 

příležitostí pro setkání lidí bez ohledu na vyznání. Sbor je zřizovatelem Církevní 

mateřské školy Klíček, která vznikla v roce 2013. 

Kinderarche Sachsen, e.V. 

Společnost Kinderarche Sachsen, e.V. (Saská dětská archa, z.s.) byla založena v roce 

1992 ve spolupráci se zástupci Bavorské dětské archy. Vznikla tak nová organizace pro 

péči o mládež, která našla svůj domov v diakonické práci saské evangelické luteránské 

církve. Její činnosti je vedena hodnotami jako láska k bližním, lidskost a soucit. 

Kinderarche Sachsen v současné době provozuje celkem 13 zařízení denní péče o děti 

(Kindertagesstätte - KITA) pro téměř 1.300 dětí. Tato zařízení pod jednou střechou 

zahrnují jesle, mateřskou školu a školní družinu.  Kromě toho se společnost zabývá 

pomocí dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích. Ve svých pobytových 

skupinách a zařízeních se stará o téměř 300 dospívajících, z nichž většina pochází z 

problematických životních podmínek. Podporuje také rodiny a mladé lidi 

prostřednictvím poradenství a ambulantní péče. Je zřizovatelem KITA „Unterm 

Regenbogen“ v Sebnitz. 
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CMŠ Klíček 

Partnerskou školkou na české straně je Církevní mateřská škola Klíček, která byla 

založena v roce 2013 na půdě evangelického farního sboru. Cílem bylo nabídnout 

alternativu v rámci předškolního vzdělávání, která se opírá o křesťanské hodnoty. 

Školka je však otevřena každému dítěti bez ohledu na vyznání. Základním kamenem 

vzdělávacího plánu je porozumění, bezpodmínečné přijetí dítěte, individuální přístup, 

uznání a empatie. Významným aspektem je také vztah k přírodě.  

Školka sídlí v přízemním podlaží evangelické fary. V prvním poschodí této budovy 

bývalé školy z 19. století se nachází sídlo farního sboru a byt faráře. Prostory pro CMŠ 

Klíček prošly celkovou rekonstrukcí. Školka Klíček je jednotřídní školkou s kapacitou 25 

dětí. To napomáhá udržovat rodinnou atmosféru a blízké vztahy s rodinami dětí. Školka 

využívá polovinu farní zahrady, která je postupně dotvářena podle konceptu přírodních 

zahradních hřišť. Díky projektu Na úrovni očí zde rekonstrukcí staré zahradní kůlny 

vznikl velký venkovní přístřešek, tzv Coolna. Děti se zde mohou věnovat tvořivým 

aktivitám v řemeslné, výtvarné či textilní sekci, hrát si nebo se skrýt před počasím.  

KITA „Unterm Regenbogen“ 

Partnerskou školkou na německé straně je Křesťanské dětské denní zařízení „Pod 

duhou“ – Christliche Kindertagesstätte (KITA) "Unterm Regenbogen". Byla otevřena 

v roce 2009 a jejími zřizovateli jsou společnost Kinderarche Sachsen a Evangelická 

luterská farnost Petra a Pavla v Sebnitz. Součástí zařízení jsou vedle mateřské školy též 

denní jesle a školní družina. Moderní dvoupodlažní budova má kapacitu 90 dětí a nabízí 

širokou škálu vyžití ve specializovaných prostorách. Vedle jídelny a společenské 

místnosti se zde nacházejí herny, dílny, ateliér nebo čítárna. Také velká zahrada nabízí 

mnoho prostoru a příležitostí pro hry, poznávání a odpočinek. Školka je rozdělena do 

tří věkově smíšených skupin, které se každý den potkávají na společném ranním kruhu. 

Děti samy spolurozhodují o tom, jakým činnostem se budou daný den resp. týden 

věnovat. Pátek je tzv. zvláštní den (Sondertag), kdy se konají různé oslavy, akce a výlety. 

Proto se také naše projektové návštěvní dny konají téměř vždy v pátek. 

Příprava projektu 

Projekt se připravoval přes půl roku. V rámci přípravy se uskutečnilo několik společných 

zasedání obou partnerů projektu. Byl vytvořen společný přípravný tým. Po každém 

setkání byl návrh projektu dále upravován a vzájemně si partneři předávali nápady. 

Kromě setkávání probíhala ke konkrétním úkolům, spojených s přípravou žádosti, stálá 

komunikace pomocí telefonu a elektronické pošty. Všechny naplánované aktivity a 

obsah projektu byly průběžně projednávány oběma zúčastněnými partnery. 

Výsledkem bylo vytvoření společné Žádosti o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o její 

podpoře přišlo v prvním čtvrtletí roku 2017. Společné projektové aktivity byly následně 

zahájeny ve druhém čtvrtletí 2017 pracovním setkáním realizačních týmů s plánováním 

detailů a harmonogramu akcí na první školní rok.    
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Realizace projektu – dotační období 

Přehled projektových aktivit 

 Návštěvní dny MŠ: Pravidelná setkávání dětí střídavě v obou školkách. Společný 

dopolední program zahrnuje společné zpívání, hru a tvoření. Témata jednotlivých 

setkání se odvíjejí od přírodního a církevního cyklu. Poskytují základ pro tvořivé 

činnosti a  k rozšiřování slovní zásoby. Pravidelné uvítací a rozlučkové rituály 

umožňují navazování kontaktu a opakování písňových textů. Konají se zpravidla 

jednou do měsíce. (Další detaily viz vzdělávací koncepce) 

 Návštěvní dny ZŠ: Návštěvy dětí z družiny KITA ve dnech saských školních prázdnin. 

Polodenní program s různorodou náplní se koná 2-3x za rok. Děti mají příležitost 

udržovat kontakt s projektem i po zahájení školní docházky a poznávat prostředí, 

jazyk a zajímavosti sousední země adekvátně svému věku. (Další detaily viz 

vzdělávací koncepce) 

 Akce pro děti a rodiny. K zapojení rodin a veřejnosti využívají partneři pravidelných 

akcí, které jsou rozšířeny o projektový kontext. Příbuzní i hosté z řad širší veřejnosti 

mají příležitost na těchto akcích získat povědomí o projektu a blíže se s ním 

seznámit.  

 Ostatní akce pro širší či odbornou veřejnost. Patří sem prezentace projektu na 

oslavách 100 let ČCE v Pardubicích a na Česko-saské konferenci k výuce sousedního 

jazyka v předškolní oblasti pořádané saskou Kontaktní kanceláří v Praze. 

 Setkání s rodiči. Kromě každodenního kontaktu a setkávání na společenských 

akcích pořádají partneři pravidelné třídní schůzky. Vždy na úvod nového školního 

roku zde prezentují rodičům informace o projektu, jeho cílech, dosavadních 

výsledcích i organizačních detailech pro daný školní rok.  

 Setkání týmů. Setkání týmů probíhají v různých formátech. Nejběžnější jsou 

pracovní porady koordinátorek projektu, které se konají pravidelně alespoň 

dvakrát ročně, obvykle v lednu a v srpnu. Těchto setkání se dle okolností účastní i 

další členové týmů. V přípravné fázi tato setkání probíhala častěji. Největším 

formátem je tradiční výroční výjezdní setkání týmu KITA, (tzv. Klausur), k němuž se 

v posledních letech přidává též rumburský tým. 

 Workshopy. Pracovní tvořivá setkání pedagogů slouží jako prostředek dalšího 

vzdělávání, zvyšování profesionalizace týmů, sdílení nápadů a společného  

vymýšlení didaktických postupů či pomůcek. Jsou pořádány buď samostatně, nebo 

jako součást výjezdního týmového setkání.  

 Hospitace. Jednodenní individuální hospitace jednotlivých pedagogů na půdě 

partnerské školky jsou zařazeny jako další z nástrojů profesionalizace týmů. Slouží  

k výměně zkušeností, poznání různých stylů výuky a zprostředkování příkladů 

dobré praxe. 

 Stavba. Přístřešek pro venkovní aktivity dětí v Rumburku byl jednorázovou 

investiční akci v úvodní části projektu a věnujeme mu samostatnou kapitolu.  
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Přístřešek pro venkovní aktivity dětí – „Coolna“ 

Samostatnou a významnou kapitolou projektu je vybudování přístřešku pro venkovní 

aktivity dětí v Rumburku. Jelikož přístřešek vznikl rekonstrukcí staré zahradní kůlny, vžil 

se pro něj název Coolna. Tento objekt se již nacházel ve zhoršeném technickém stavu 

a hrozilo, že by se časem mohl stát nebezpečným prvkem na školkové zahradě. Velmi 

jsme proto uvítali možnost zahrnutí investičních nákladů do projektu. Chtěli jsme nejen 

našim dětem ale též partnerům nabídnout co nejpříjemnější prostředí a proto jsme se 

rozhodli pro rekonstrukci.  

Původní objekt byl jednopodlažní a sloužil k ukládání zahradního a technického 

materiálu farního sboru. Díky rekonstrukci byl zvýšen o jedno patro. Přízemí nadále 

slouží původnímu účelu, zatímco druhé podlaží školce. Budova je situována ve svahu a 

tvoří hranici mezi farní a školkovou zahradou, proto i druhé podlaží plynule navazuje 

na okolní terén zahrady.  Součástí přístřešku je zastřešená terasa. Navazující terénní 

val je využit pro umístění dvou dětských skluzavek a dětského tunelu. Střecha 

přístřešku je průsvitná z polykarbonátových desek, které umožňují lepší rozptýlení 

světla i za špatného počasí. Půdorys objektu je obdélníkový o výměře cca 50 m2.   

Přístřešek byl navržen jako sezónní s využitím zejména v teplejších obdobích. 

Přístupová strana je tvořena třemi garážovými dveřmi na elektrický pohon. To 

umožňuje vysokou variabilitu vnitřního prostoru  od zcela otevřeného přes částečně až 

úplně uzavřený. Díky tomu je oproti původnímu předpokladu využíván celoročně. Při 

pobytu na zahradě se sem děti i během zimních měsíců chodí schovat před počasím, 

hrát si či svačit. Prostor je zároveň koncipován jako variabilní dílna se třemi sekcemi – 

výtvarnou, řemeslnou a textilní. Je vybaven kvalitním stohovatelným dětským 

nábytkem, dvěma dětskými truhlářskými ponky a policovým systémem s boxy na 

ukládání pracovního materiálu. S dětmi zde pracuje zkušená výtvarnice, která patří do 

pedagogického týmu školky a zajišťuje vybavení dílen odpovídajícím a kvalitním 

náčiním a pracovním materiálem. Veškeré zařízení i vybavení Coolny bylo taktéž 

pořízeno z dotačních prostředků.   

Coolna byla rekonstruována v samotném začátku realizace projektových aktivit, tj. 

v období září 2017 – leden 2018. Zároveň s rekonstrukcí se rozbíhal nový školní rok i 

projektová setkání, budovalo se partnerství, děti i týmy si zvykaly na novou situaci. 

Stavební práce omezovaly parkování pro rodiče, do budovy se v podzimních a zimních 

měsících stále nosilo velké množství nepořádku ze stavby. Tato etapa byla pro všechny 

velmi náročná a velice jsme se těšili, až bude za námi. Děti naproti tomu mohly 

sledovat, jak se jim doslova před očima proměňuje stará budova v novou, mohly 

pozorovat lidi i stroje při práci. 

Dnes je Coolna nedílnou součástí prostředí a života jak školky, tak farního sboru. Kromě 

již popsaného využití slouží k setkávání – pedagogů, rodičů, členů farního sboru, hostů 

i veřejnosti, a to při různých pracovních a společenských příležitostech jako jsou 

porady, rodičovské schůzky, setkání mládeže a zahradní slavnosti. Přináší všem mnoho 

radosti a výrazně obohacuje a zatraktivňuje své okolí.    
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Harmonogram projektu 

Projekt časově pokrývá období tří školních let 2017 – 2020. Projektové období je dále 

členěno na šest monitorovacích období a tři tzv. milníky.  

Monitorovací období jsou šestiměsíční administrativní úseky zakončené průběžnou 

monitorovací zprávou s vyúčtováním nákladů. Na jejím základě jsou příjemci dotace 

zpětně propláceny vynaložené finanční prostředky.  

Milníky jsou obsahové etapy projektu podle realizovaných aktivit a dosahovaných cílů. 

V rámci projektu byly nastaveny tyto milníky (Q = kvartál, čtvrtletí): 

2Q/2017 – 1Q2018 Přípravná a investiční fáze 

2Q/2018 – 1Q/2020 Realizační fáze 

2Q/2020 – 3Q/2020 Hodnotící fáze 

Přípravná a investiční fáze  

(2Q/2017 – 1Q2018) 

Během přípravné a investiční fáze byla realizována stavba přístřešku pro venkovní 

aktivity dětí v Rumburku: proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, stavební 

práce byly dokončeny a stavba předána zadavateli. Zjištěné vady a nedodělky byly ve 

stanoveném termínu vypořádány. V březnu 2018 proběhlo slavnostní otevření 

přístřešku za účasti dětí, pedagogů, rodičů a hostů.  

Zároveň probíhaly první návštěvní dny dětí, celkem se jich během tohoto období 

uskutečnilo 6.  Postupným vychytáváním počátečních problémů se podařilo nastavit 

funkční schéma těchto setkání. Porady týmů resp. jejich koordinátorů (celkem 5) se 

v tomto období konaly s vyšší frekvencí, téměř před každým návštěvním dnem. Jejich 

obsahem bylo zejména vyhodnocení obsahových i organizačních aspektů předchozí 

akce a plánování detailů akce nadcházející. Pracovní porady týmu leadpartnera 

(Rumburk) se konaly s týdenní frekvencí.  

V březnu 2018 proběhlo výjezdní zasedání celých týmů v Görlitz. Toto setkání mělo 

velký význam pro prohloubení osobních vazeb a zároveň zde proběhl první společný 

workshop. Během něj oba týmy vytvořily sadu dvojjazyčných karet se základními 

okruhy pojmů jako barvy, roční období, dny v týdnu, ovoce, zvířata a podobně. 

Uskutečnily se též třídní  schůzky s prezentací projektu rodičům. Proběhly dvě akce pro 

rodiny a veřejnost – tradiční Vánoční hra v sebnitzkém kostele v lednu 2018 a již 

zmíněné slavnostní otevření přístřešku v březnu 2018. Byl vytvořen společný 

dvojjazyčný informační leták a zveřejněny články o realizaci projektu na webu partnerů 

a v místním tisku.  

Toto období bylo velice intenzivní a náročné a dá se říci, že bylo určitým testem našeho 

partnerství. Celkem v tomto období proběhlo 17 projektových akcí a setkání.  
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Realizační fáze 

(2Q/2018 – 1Q/2020) 

V úvodu realizační fáze byl Přístřešek pro venkovní aktivity dětí vybaven nábytkem, 

zařízením a materiálem a začal plně sloužit projektovým aktivitám i běžnému provozu 

školky. Dětská setkávání se postupně stávala nedílnou součástí pravidelného programu 

obou školek. Celkem se jich během tohoto dvouletého období uskutečnilo 18, z toho 

13 návštěvních dnů dětí z mateřských škol a 5 akci s družinovými dětmi. Většina 

návštěvních dnů MŠ se konala střídavě v obou školkách s výjimkou 3 setkání, kdy 

proběhly návštěvy muzea Afrikahaus, Dinoparku a zahradnictví v Sebnitz. Družinové 

děti navštívily 3x ZŠ Pastelka v Rumburku s tvořivým programem v Domě řemesel a 

dvakrát Dům Českého Švýcarska s přírodovědným edukativním programem a 

prohlídkou expozice. Tohoto setkání se vedle školních dětí zúčastnily i starší děti z MŠ. 

Dále proběhlo 5 akcí pro rodiny – 2x Vánoční hra, Den rodin a Oslava 10 let KITA 

v Sebnitz a Noc kostelů v Rumburku.  

Náš projekt byl jako jeden ze tří vybrán k veřejné prezentaci na oslavách 100 let 

Českobratrské církve evangelické v Pardubicích s vysokou účasti veřejnosti. Dále jsme 

projekt prezentovali na Česko-saské konferenci k výuce sousedního jazyka v předškolní 

oblasti pořádané Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze.  

Nadále probíhala pracovní setkání týmů – 4 pracovní porady koordinátorů a 1 výjezdní 

zasedání týmů v Lipsku. Výjezdní zasedání v Doubici muselo být bohužel z karanténních 

důvodů zrušeno. Dále proběhlo celkem 5 workshopů na tato témata: Č-N projekt a 

směřování organizace, Vzdělávací systémy CZ-DE (2x, z organizačních důvodů pro oba 

týmy zvlášť), Česká výslovnost, Německá výslovnost. Uskutečnily se též 2 individuální 

hospitace pedagogů z Klíčku v KITA.  

Celkem bylo v této fázi zrealizováno 41 projektových akcí a pracovních setkání.  

Hodnotící fáze 

(2Q/2020 – 3Q/2020) 

Také v této fázi byla plánována pokračující setkávání a akce dětí, rodičů a pedagogů. 

Bohužel i náš projekt zasáhla koronavirová pandemie a celé toto období bylo 

poznamenáno karanténními opatřeními. 11. 3. byly uzavřeny školy a následně i státní 

hranice, od 16. 3. do 25. 5. byla uzavřena CMŠ Klíček. Z 9 plánovaných akcí proběhly 

v tomto období pouze 3. Ze 4  plánovaných byly zcela zrušeny 3 návštěvní  dny, 1 

proběhl náhradním způsobem, tj. zvlášť na obou stranách hranice, s následným 

zasláním pozdravu a fotografií do partnerské školky. Zrušeny byly také 2 individuální 

hospitace a 2 akce pro rodiny a veřejnost (Noc kostelů v Rumburku a Den rodin v 

Sebnitz). Proběhlo srpnové pracovní setkání vedoucích projektu v Sebnitz a 30. 8. 2020 

se konala zahradní slavnost v Rumburku pro rodiny a veřejnost jako rozloučení 

s projektem resp. s jeho dotačním obdobím. Tato akce se tradičně koná u příležitosti 

rozloučení se školáčky, kteří opouštějí CMŠ Klíček, a účastní se jí mnoho dětí, rodičů a 

dalších příbuzných a známých. Akce se konala na zahradě CMŠ Klíček a v přístřešku pro 
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venkovní aktivity dětí Coolna, kde byly umístěny projektové roll-upy a stolek s tvořením 

pro děti. Český a německý projektový tým představily uplynulé tři roky a výhled do 

dalších let.  

V tomto období jsme se věnovali evaluaci projektu a přípravě jeho udržitelnosti. 

Zrušené březnové výjezdové zasedání v Doubici mělo být výchozím bodem pro tuto 

práci. Pracovní setkání tak probíhala průběžně v rámci jednotlivých týmů a vzájemná 

komunikace mezi týmy telefonicky a po mailu. Byly zpracovány  a vyhodnoceny 

dotazníky pro účastníky programů, připravovány a revidovány texty pro závěrečnou 

zprávu a společnou dlouhodobou vzdělávací koncepci. Společně byl připraven 

harmonogram akcí pro následující školní rok a zpracována žádost o podporu na pro 

Českoněmecký Fond budoucnosti. Žádost byla následně podpořena na období 9-

12/2020 s výhledem na podporu i v dalších obdobích.  

Změny 

Hospitace   

V průběhu realizace projektu se ukázalo, že plánované jednodenní individuální stáže v 

partnerských zařízeních jsou pro obě mateřské školy časově i personálně náročné. 

Provoz mateřských škol vyžaduje přítomnost určitého počtu vychovatelů pro určitý 

počet dětí v souladu s příslušnými předpisy. Přes naše nejlepší úsilí jsme proto nebyli 

schopni dosáhnout stanoveného počtu stáží. Projektová žádost počítala s četností 

jednou za čtvrtletí po dobu realizační fáze, tj. 2 let. Celkem se tedy mělo jednat o cca 8 

hospitací. Z pěti naplánovaných nakonec musely být dvě zrušeny kvůli uzavření hranic. 

Jsme však přesvědčeni, že všechny ostatní aktivity společně splňují daný cíl, kterým je 

zlepšení vzdělávací kvalifikace a profesionalizace obou týmů. Všichni pedagogové mají 

možnost zúčastnit se setkání během projektu. Zkušenosti ukázaly, že setkání dětí jsou 

velmi užitečná a cenná, pokud jde o sdílení zkušeností a mapování osvědčených 

postupů. K profesionalizaci týmů také přispívá výměna metodik obou školek, výměna 

zkušeností a informací prostřednictvím workshopů a společné plánování. Během 

realizace (MO5) jsme proto požádali o uznání této změny. 

 

Keramická dílna 

Původní projektový záměr počítal s tím, že jedna ze tří dílniček v přístřešku pro 

venkovní aktivity dětí bude keramická (vedle textilní a řemeslné). Praxe však ukázala, 

že pro předškolní děti je mnohem vhodnější práce s modelovací hmotou a s širší škálou 

různých výtvarných technik, než s klasickou keramickou hlínou. Z tohoto důvodu jsme 

se rozhodli nepořídit původně plánovaný hrnčířský kruh. Keramická hlína navíc v našich 

podmínkách, při absenci vhodného úložného prostoru, podléhá rychlé zkáze a nelze ji 

dlouhodobě skladovat. Proto jsme keramickou dílničku přejmenovali na výtvarnou a 

zaměřili se na modelářské a další techniky vhodné pro děti naší věkové kategorie. Tato 

změna byla oznámena v monitorovací zprávě MO5. 

 



„Na úrovni očí“. Zpráva o realizaci projektu 2017 – 2020  a 

Společná dlouhodobá koncepce předškolního vzdělávání v příhraniční oblasti 

 
 

13 
 

Výstupy a indikátory 

Aktivity 

Jedním z výstupů projektu je počet společně zrealizovaných akcí. Zde uvádíme jejich 

přehled podle jednotlivých typů a údaje o počtu akcí plánovaných, zrealizovaných a 

zrušených  v důsledku pandemických opatření.  

 

Aktivita realizace plán zrušeno  

Celkem akce pro děti  33 38 5 

 Návštěvní dny MŠ 20 22 2 

 Návštěvní dny ZŠ 5 6 1 

 Akce pro děti a rodiny 8 10 2 

Ostatní akce 2 2 0 

Setkání s rodiči 6 6 0 

Setkání týmů 12 13 1 

Workshopy 6 7 1 

Hospitace 2 5 3 

Celkem 61 71 10 

Účastníci  

 

Účastníci Celkem ♀ ♂ 

Děti celkem 152 74 78 

 Děti Klíček 38 19 19 

 Děti KITA 98 47 51 

 Děti externí 16 8 8 

Dospělí 40 34 6 

Celkem 192 108 84 

Plán 58 36 22 

Aktivní (výjezdní) skupina 68 48 20 

 

Indikátorem výstupů projektu je počet účastníků a účastnic společných programů. 

V přehledu uvádíme počty osob, které jsou podchyceny v prezenčních listinách 

projektových akcí. Jedná se o přímé účastníky vzdělávacích akcí z hlavních cílových 

skupin, zejména  děti, pedagogy, členy projektových týmů a rodinné příslušníky.  

V tabulce vidíme, že původní předpoklad byl výrazně nižší než skutečnost. Je to dáno 

tím, že odhad počítal pouze s nejstaršími dětmi, které se účastní výjezdů. Praxe ukázala, 

že je mnohem vhodnější do programu aktivně zapojit všechny děti, které jsou zrovna 

ve školce, než vyčleňovat izolovanou projektovou skupinu. Abychom indikátory více 

přiblížili původnímu odhadu, přidáváme na konci tabulky ještě údaj o nejaktivnější 
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skupině osob (dětí i dospělých), které se kromě programu ve své školce účastnily také 

výjezdů.  

Stavba  

Hmatatelným a dlouhodobým výstupem projektu je Přístřešek pro venkovní aktivity dětí, 
kterému jsme věnovali samostatnou kapitolu výše. 

Publicita 

 Informační cedule formátu A3 umístěná na viditelném místě v sídlech partnerů 

resp. školek 

 Stálá vysvětlující  tabule umístěná na budově přístřešku pro děti v Rumburku 

 Roll-up projektu 

 Webové stránky:  

www.cce-sluknovsko.cz/na-urovni-oci ,  www.kinderarche-sachsen.de/angebote , 

www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/Auf_Augenhoehe.jsp  

 Letáky, celkem 3000 ks 

12/2017 Č-N leták, vlastní tisk, 100 ks 

03/2018 Společný Č-N leták, profi tisk  500 + 500 ks (dotisk 11/2018) 

03/2018 Slavnostní otevření přístřešku, vlastní tisk, 150 ks 

05/2019 Noc kostelů, leták A4, vlastní tisk, 100 ks 

Průběžně ostatní akce pro rodiny, vlastní tisk á 50 ks x 6 = 300 ks 

06/2019 Leták "ala Roll-Up", Č-N, vlastní tisk, 100 ks 

08/2020 Pohlednicový leták poděkování dárcům, profi tisk, 250 ks 

Průběžně Návštěvní dny MŠ, pozvánky, vlastní tisk á 50 ks x 20 = 1000 ks 

 Články v místním, regionálním i celocírkevním tisku 

Know-how 

Tříletá projektová praxe poskytla oběma týmům velmi cennou profesní i osobní 

zkušenost.  Získané know-how formulujeme ve společné vzdělávací koncepci. 

Udržitelnost  

I nadále budeme rozvíjet kontakty mezi dětmi a učiteli obou zemí a pokračovat v 

sousedských setkáních na úrovni obou mateřských škol, aby místní děti byly lépe 

připravené na společné soužití a dokázaly lépe využít potenciál přeshraničního území. 

V souladu se smluvními podmínkami programu a přijatým závazkem (viz příloha) 

budeme naplňovat finanční, organizační i obsahové podmínky udržitelnosti po dobu 

minimálně 5 let.  

Shrnutí  

Dotační období 2017 – 2020 nám umožnilo nastartovat dlouhodobou partnerskou 

přeshraniční spolupráci. Podařilo se nám naplnit všechny důležité výstupy a ukazatele. 

Navázali jsme nejen profesní, ale i osobní vztahy. Naše týmy jsou obohaceny o mnoho 

http://www.cce-sluknovsko.cz/na-urovni-oci
http://www.kinderarche-sachsen.de/angebote
http://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/Auf_Augenhoehe.jsp
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nových poznatků a zkušeností. Pravidelné projektové aktivity se staly dobře fungující 

součástí vzdělávacího programu obou školek. V průběhu tří let jsme měli možnost 

testovat různé aspekty a detaily naší spolupráce. Výsledkem je nastavení optimálního 

formátu našich pravidelných návštěvních dnů i celého ročního cyklu. Díky tomu jsme 

nyní připraveni pokračovat dále i po ukončení dotačního období. Projekt považujeme 

za úspěšně naplněný.   
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Společná vzdělávací koncepce předškolního vzdělávání v 

příhraniční oblasti 

Úvod ke koncepci 

Společná vzdělávací koncepce je výstupem tříletého projektu s názvem „Na úrovni očí 

– du und já, ich und ty“. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz, který byl 

realizován v letech 2017 – 2020. Projekt byl v tomto období podpořen dotací Evropské 

unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Program spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Díky dotaci a dalším příspěvkům zajišťujícím její 

kofinancování bylo možné vytvořit, nastartovat a v praxi postupně vyladit model 

pravidelných partnerských výměn mezi dvěma mateřskými školami v česko-saském 

pohraničí. Realizátory projektu jsou Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Rumburku, zřizovatel Církevní mateřská školy Klíček, a Kinderarche Sachsen, e.V., 

zřizovatel Christliche Kindertagestätte (KITA) „Unterm Regenbogen“ (Křesťanského 

dětského denního zařízení „Pod duhou“).  

V práci s dětmi se naše školky řídí svými vzdělávacími plány a novými poznatky z oblasti 

předškolní pedagogiky. Díky společnému projektu se zaměřujeme také na oblast  rané 

výuky jazyků. Zamýšlíme se nad možnostmi aplikace nových poznatků a postupů v naší 

konkrétní praxi. Často zjišťujeme, že není třeba mnoho navenek měnit, stačí jen rozšířit 

úhel pohledu a kontext, se kterým pracujeme. Většina z toho, co již děláme, se dobře 

hodí i na tuto pro nás donedávna novou situaci, totiž práci s cizím jazykem v praxi a 

v přímém mezilidském kontaktu. 

Při hledání informačních zdrojů pro formulaci teoretických východisek a pedagogických 

metod nás zaujala bakalářská práce Veroniky Jandečkové z Pedagogické fakulty 

Západočeské univerzity na téma Výuka anglického jazyka u předškolních dětí (2016). 

Tato práce na jednom místě shrnuje jak teoretické poznatky z oblasti rané výuky cizích 

jazyků, tak odůvodnění praktických postupů. V části věnované teoretickým 

východiskům a pedagogickým postupům z této práce vycházíme a texty uvedené 

v těchto dvou kapitolách jsou volnou či doslovnou citací pasáží z uvedené práce.   

Tato koncepce tvoří druhou část Závěrečné zprávy o realizaci projektu. Zpráva je 

koncipována tak, aby obě její části bylo možné číst samostatně a zároveň, v případě 

zájmu o další informace, poskytovaly čtenáři rozšiřující materiál.  Práce je určena nejen 

našemu projektovému týmu, ale může sloužit také jako inspirace pro další zájemce o 

podobný koncept. Je praktickým návodem, podle kterého budeme v započaté práci 

pokračovat v následujících letech. Obsahuje proto i mnoho specifických detailů, které 

jsou pro nás důležité, ale čtenář z jiného prostředí je bez potíží může vypustit či 

nahradit podle vlastního kontextu. Na vyžádání rádi poskytneme další zpětnou vazbu. 
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Cíle projektu 

Osobní rozvoj 

Hlavním cílem projektu je zprostředkovat dětem kontakt s kulturou a jazykem cizí země 

v co nejrannějším věku. Mnozí lidé starší a střední generace vyrostli v předsudcích a 

obavách vůči cizímu prostředí. Mladí lidé, děti a studenti mají dnes šanci rozšiřovat své 

obzory i  jazykové kompetence, rozvíjet se svobodněji a bez zbytečných bariér a 

stereotypů. Možnost poznávat cizí jazyk a kulturu přímo v zemi původu představuje 

navíc pro děti v příhraničí značnou výhodu. Naším projektem chceme napomoci tomu, 

aby tato výhoda byla také skutečně využívána.  

Profesní rozvoj 

Dalším cílem projektu je rozvoj přeshraničního partnerství našich dvou mateřských škol 

jak po profesionální tak po osobní linii. Vzájemná výměna obohacuje pedagogickou 

praxi obou zařízení, je přínosem k profesionalizaci týmů a zvyšování kompetence 

jednotlivých pracovníků. Během pravidelných setkání vznikají a sílí osobní vazby a 

vzájemná důvěra. Náš projekt může být též inspirací a zdrojem praktických informací 

pro další zájemce o podobný koncept, zejména z řad pedagogů mateřských škol. 

V neposlední řadě předpokládáme  možný pozitivní dopad na budoucí profesní život 

samotných dětí.  

Rozvoj regionu 

Českosaský region je hospodářsky méně rozvinutý než vnitrozemí obou zemí. Jedním z 

důvodů je nižší vzdělanost a s tím spojené sociální problémy. Podporovat vzdělanost 

jako nejdůležitější předpoklad rozvoje regionu je třeba již v předškolním věku. Projekt 

přispívá k lepšímu využívání příležitostí příhraničního regionu, který, ač v mnoha 

ohledech znevýhodněný, je optimálním terénem pro výměny mládeže a výuku jazyků. 

Oblast Šluknovska a Horní Lužice navíc poskytuje i příznivé přírodní podmínky, neboť 

hranice zde prochází mírnou pahorkatinou a není třeba překonávat horský terén jako 

jinde v pohraničí. Přestože na úrovni mateřských škol jsou pravidelné partnerské 

výměny zatím spíše ojedinělé, mnohé základní i střední školy již tohoto potenciálu 

využívají. Tyto přeshraniční aktivity obohacují a mění atmosféru v regionu. 

Odbourávání jazykové a kulturní bariéry na regionální úrovni napomáhá jak 

samotnému regionu, tak růstu evropské pospolitosti budované odspoda na osobních 

vztazích a lokálních vazbách.  

Vzdělávací cíle  

Jazykové kompetence 

Z výzkumů i zkušeností vyplývá, že raný kontakt s cizí řečí zvyšuje schopnost se jí učit v 

pozdějších letech. Jak již bylo zmíněno, naším cílem je zprostředkovat dětem kontakt s 

cizím jazykem v co nejrannějším věku. Za důležité považujeme, aby se tak dělo 

v bezpečném, pozitivním a přátelském kontextu. Ambicí projektu není a ani nemůže 

být děti „naučit“ cizímu jazyku. Můžeme jim však předat určité základy jazyka a vztah 
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k němu prostřednictvím písniček, her a živého kontaktu.  S využitím vysoké vnímavosti 

předškolního věku podporujeme vznik podhoubí, na kterém může pozdější výuka 

stavět. Motivované děti si mohou z ročního projektového cyklu odnést znalost slovíček 

z některých základních pojmových okruhů, jako jsou barvy, roční období, počasí, 

zvířata, rostliny apod.   

Mezilidské a mezikulturní kompetence 

Dalším záměrem projektu je zlepšování mezikulturních kompetencí dětí, tedy 

schopnost vnímat a přijímat jinou kulturu, orientovat se a prosadit i mimo hranice své 

země. Rádi bychom, aby si děti ze společných setkání odnesly dojem něčeho 

normálního a běžného, aby se kontakt s cizím prostředím a jazykem pro ně stal 

přirozenou součástí jejich života a vnímání světa. Našimi průvodci na cestách během 

vzájemných návštěv jsou plyšoví maskoti sova a rys. Jsou různí a přece v mnohém 

podobní. Prostřednictvím jejich dialogů učíme děti vnímat různost jako přirozený znak  

všech živých bytostí, včetně lidí. Učíme je všímat si toho, co nás spojuje, a na tom stavět 

vzájemné vztahy.   

Teoretická východiska  

Z bakalářské práce Veroniky Jandečkové vybíráme některé argumenty podporující 

výhody brzkého kontaktu s cizí řečí: 

Kognitivní stimulace 

„Podle některých odborníků je rychle se rozvíjející mozek nedostatečně stimulovaný a 

využívaný. Cizojazyčné podněty tak díky úzké propojenosti kognitivního a jazykového 

vývoje velmi efektivně stimulují (či dle některých teorií také urychlují) vývoj mozkových 

funkcí, rozvíjejí flexibilitu myšlení, citlivost na lingvistické podněty.“  

Teorie kritického období 

„Dalším argumentem pro započetí osvojování si cizího jazyka už u dětí předškolního 

věku je teorie kritického období. V předškolním věku jsou děti velice citlivé k novým 

zvukům, intonačním vzorům a rytmu řeči. Předností tohoto věku je plasticita mozku a 

řečovo-motorického ústrojí a s tím spojený osobitý smysl dětí pro napodobování a 

výborné imitační schopnosti. Jsou velice citlivé k novým zvukům, intonačním vzorům a 

rytmu řeči. Zastánci hypotézy kritického období spatřují hlavní výhodu především v 

rozvoji fonologického systému cizího jazyka.“  

Jazykové ego 

Obtížnější učení se dalšímu jazyku u dospělých je podle této teorie způsobeno tím, že 

je jejich identita příliš silně spojena s jejich prvním jazykem. Jelikož se u dětí jazykové 

ego teprve vyvíjí, nový jazyk pro jejich jazykové ego nepředstavuje ohrožení a proces 

učení se dalšímu jazyku je pro ně jednodušší a jsou v něm úspěšnější. Právě strach z 

neúspěchu či nízké sebevědomí při používání cizího jazyka bývá častou bariérou nejen 

u starších studentů, ale také dospělých. Jelikož se tedy nižší věk jeví jako jakési citlivé 
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období pro utváření afektivních postojů, měli bychom ho využít a rozvíjet děti tak, 

abychom vzniku těchto bariér předešli. 

Brzký start 

Brzký start poskytuje formativní vzdělávací zkušenosti a přispívá k vytváření 

vícejazyčné a interkulturní identity. 

Pedagogické postupy 

Metody a postupy popsané v této kapitole ve své práci s dětmi již v různé podobě 

používáme. Takto zformulovány shrnují a doplňují teoretickou základnu naší praxe a 

mohou být užitečným nástrojem k jejímu dalšímu zdokonalování. 

Opět citujeme z bakalářské práce Veroniky Jandečkové: 

Rituály  

Předškolní děti cítí silnou potřebu po pocitu bezpečnosti, stability a jistoty. Aby tyto 

základní potřeby byly naplněny, je třeba začlenit některé rutiny nebo rituální aktivity 

do výuky tak, aby děti věděly, co mohou očekávat. Situace, v niž předškolní děti nemají 

ani ponětí o tom, co se bude dít, může značně frustrovat a posilovat jejich afektivní 

filtr. Je vhodné použít známé aktivity, malé rituály (např. píseň na začátku nebo k 

ukončení lekce), známé a předvídatelné postupy (např. děti sedí na polštářích v kruhu 

po dobu příběhu), nebo jakékoliv jiné zavedené situace umožňující dětem znát pravidla 

a průběh nadcházející situace.  Začlenění rutinních postupů a známých situaci do výuky 

ale neznamená, že učitel nové věci zavádět nesmí. Ve skutečnosti je opak pravdou. 

Rutiny mohou vytvořit prostor pro zavádění nových, nebo složitějších jazykových 

výrazů do situací pro děti známých. V kontextu to pak dětem pomáhá pochopit nový 

jazyk. 

Multisenzorický přístup 

Odborníci na výuku cizích jazyků u předškolních dětí jednoznačně souhlasí s tím, že se 

děti učí prostřednictvím využití všech svých smyslů. Dále je patrné, že čím více je 

zaměstnáno smyslů pro uchovávání informací, tím lépe se daná informace uchová a 

následně i vybaví. Proto multisenzorický přístup, který kombinuje sluchové, vizuální a 

kinestetické aktivity, by se měl stát ve výuce cizích jazyků u předškolních dětí nutností. 

Tiché období  

Fenomén tichého období byl prokázán jak při osvojování mateřského jazyka, tak i při 

osvojování cizího jazyka. Termín se týká situace, kdy dítě při osvojování jazyka mlčí, 

nebo produkuje jen velmi málo slov po několik měsíců od prvního vystavení jazyku. 

Děti v tomto období nevytvářejí žádnou iniciativu, aby začaly mluvit. Jazyk si osvojují 

jen poslechem nebo čtením (u starších dětí). Tiché období u dětí se může vnímat jako 

příprava na pozdější zahájení mluvení v cizím jazyce. Je třeba podotknout, že každé dítě 

má periodu tichého období jinak dlouhou. 
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Metoda Total Physical Response (TPR) 

Metoda TPR je založena na nelingvistických reakcích na lingvistické podněty. Dítě/žák 

zpočátku nehovoří, ale pouze vykonává učitelem dané pokyny a tím dává najevo, že 

rozumí. Metoda TPR se snaží napodobit přirozený proces učení se mateřskému jazyku 

u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a zároveň očekávají určitou reakci. V případě 

úspěchu je dítě pochváleno a podpořeno k další aktivitě. TPR je účinný způsob pro 

výuku předškolních dětí zejména proto, že respektuje tiché období. Hojně využívá 

mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity apod. 

Písně a říkadla 

Písně a říkadla mají stabilní místo při výuce cizího jazyka u dětí předškolního věku. 

Jejich síla spočívá v tom, že předškolní děti jsou zvyklé písně a říkadla poslouchat a 

opakovat je při osvojování si svého mateřského jazyka. Proto je poměrně snadné tento 

zvyk přenést do učení se cizího jazyka. Učitel jazyka by si však měl uvědomovat značný 

potenciál písní a říkadel. Vezmeme-li v potaz dětskou citlivost k výslovnosti, je jasné, 

že písně a říkadla by se spíše měly zaměřit na zvyšování povědomí o fonologii než na 

osvojování slovní zásoby. Kromě toho, písně a říkadla mohou zastávat ve výuce různé 

funkce, jako warm-up aktivita, motivace při nové látce, cvičení nebo opakování jazyka, 

změna nálady ve třídě, regulace jiné činnosti (např. rozpočítávadlo, píseň během úklidu 

apod.). 

Vyprávění 

Vzdělávací hodnota vyprávění a jeho příznivé dopady na kognitivní, afektivní a jazykový 

vývoj u dětí jsou široce uznávány. Proto se vyprávění stalo běžnou technikou ve výuce 

cizích jazyků. Kognitivní a emocionální výhody u vyprávění jsou značné. Vyprávění 

podporuje využívání představivosti a fantazie, děti často jsou osobně zapojeny do 

příběhu a ztotožňují se s postavami, zatímco se snaží interpretovat příběh. Taková 

zkušenost podporuje u dětí rozvoj tvořivosti. Dále příběhy podporují i rozvoj 

pozitivního postoje vůči cizímu jazyku, protože jsou motivující a zábavné a děti je již 

povětšinou znají. Pokud je příběh poutavý, chtějí jej děti slyšet znovu a znovu. To 

podporuje děti v osvojování si nových jazykových položek. Srozumitelnost při 

vyprávění se upevní, jestliže učitel používá vizuální pomůcky (například kartičky, 

obrázkové knihy) a různé vyprávěcí techniky (např. gesta, mimiku, tón hlasu). 

Vyprávění také přispívá ke zvyšování dětského fonologického povědomí na 

segmentové a suprasegmentální úrovni (segmentální jevy - hlásky, dvojhlásky apod., 

suprasegmentální jevy - slabiky, slovní přízvuk, vázání slov, rytmus, melodie apod.)   

Aktivity založené na bázi hry 

Aktivity založené na bázi hry by měly hrát ústřední roli ve výuce dětí předškolního věku. 

Vzhledem k danému vývojovému stádiu, hra představuje nejen přirozený způsob 

objevování světa, ale také se může stát zdrojem učení se cizímu jazyku. Hlavním 

přínosem didaktické hry je upevnění učební látky, ke které dochází zábavnou formou, 
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což způsobuje, že si děti/žáci lépe a snadněji fixují učební látku. Didaktická hra díky 

svému stimulačnímu náboji probouzí u žáků chuť se učit, aktivizuje žáky, a také rozvíjí 

jejich kognitivní funkce, tvořivost, nutí je propojovat dříve osvojenou učební látku s 

novou a zapojovat životní zkušenosti. 

Projektové aktivity v praxi 

Návštěvní dny dětí MŠ 

Vzájemné návštěvy dětí formou návštěvních dnů tvoří základní kámen celého projektu. 

Setkání se odehrávají střídavě v Rumburku a v Sebnitz. Konají se vždy v pátek, kdy je 

v německé školce KITA v Sebnitz na týdenním programu tzv. Zvláštní den, vyhrazený 

různým výletům, oslavám a akcím. Jádrem dětské skupiny jsou předškolní děti ve věku 

5-6 let, které cestují do partnerské školky. Jedná se obvykle o skupinu 8-10 dětí. Menší  

děti ve věku 3-4 se projektových setkání účastní méně intenzivně, tj. zažijí tu část 

programu, která se odehrává v jejich školce. V předškolním věku se pak posunou do 

skupiny dětí dojíždějících do partnerské školky. 

Společný program trvá od 9 do 11 hodin. Nejprve se setkají všechny přítomné děti při 

ranním kruhu. Součástí pravidelného rituálu je přivítání, po kterém následuje rozhovor 

mezi dvěma plyšovými maskoty – sovou (Rumburk) a rysem (Sebnitz). Tyto dvě 

postavičky se navštěvují spolu s dětmi. Sdělují si novinky, mluví o tom, co bylo minule 

a co se bude dít dnes, jaké máme roční období, jaké je venku počasí, jak se daří 

zvířatům v lese, a podobně. Zapojují děti do hovoru a uvádí je do tématu, učí je nová 

slova. Rozhovor je dvojjazyčný a je postaven tak, aby nevyžadoval překlad. Následuje 

společný zpěv dvojjazyčné písně (Danke/Díky), zpívají se 2 sloky střídavě v češtině a 

němčině. Po ranním kruhu následuje společná svačina. Následný program je v obou 

školkách různý. V Rumburku je většinou na programu společné tvoření na dané téma. 

V závislosti na počasí obvykle probíhá v dílničkách v Coolně. Poté následují pohybové 

aktivity na zahradě a volná hra. V Sebnitz se po svačině děti rozptýlí do hracích skupin 

podle vlastního výběru. Mohou pracovat v různých dílnách či ateliérech nebo si hrát na 

zahradě.  V závěru programu se všichni opět sejdou ve společném kruhu, následuje   

rozloučení, dvojjazyčná píseň Geh mit Gottes segen / S Božím požehnáním, a odjezd. 

Cestování je věnována samostatná kapitola dále. 

Témata a jejich využití  

Každé setkání je tematicky zaměřené podle přírodního a/nebo církevního cyklu. Podle 

kontextu připojujeme okruh pojmů, s kterými chceme děti seznámit. Např. Podzim + 

Díkůvzdání + Barvy, nebo Zima + Vánoce + Světlo, apod. Témata poskytují základ jak 

pro rozšiřování slovní zásoby, tak pro tvořivé činnosti. Témata se mohou se sice různě 

obměňovat, není však na škodu, když se každým rokem opakují. Děti průměrně stráví 

ve školce tři roky. Prvek opakování může sehrát pozitivní roli při vybavování a 

zapamatování již dříve probíraných témat. Rok je navíc dost dlouhá doba na to, aby 

témata děti „nudila“. Mohou mít naopak radost z povědomé situace a případné 
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znalosti některých slov. Není třeba vymýšlet za každou cenu něco nového, opakovat se 

mohou i rozhovory zvířecích maskotů.  

Témata nám slouží k propojování práce na různých úrovních. Jednak napříč školními 

roky, jak již bylo uvedeno. Určitou výzvu představuje propojování projektové práce s 

každodenní praxí. Aby projektová setkání měla co největší smysl, je třeba, aby nebyla 

jen ojedinělou zkušeností bez další návaznosti. Vzhledem k tomu, že máme během 

roku k dispozici pouze omezený počet setkání, snažíme se je propojovat s širším 

kontextem, tak abychom z nich vytěžili maximum.  Děti se mohou, s využitím svého 

plyšového maskota,  nějakou dobu dopředu chystat a těšit, možná se již předem naučit 

pár slovíček, zopakovat si uvítací a rozlučkovou písničku, připomenout si podle 

fotografií, jaké to bylo minule.  Stejně tak po setkání probíhá reflexe, sdílení, opakování 

osvojených slovíček. K této návazné práci používáme různé kartičky, obrázky, 

fotografie ze setkání, případně též nahrávky. Důležité je, aby témata byla plánována 

dostatečně dlouho dopředu, aby s nimi školky mohly předem počítat a zařadit je do 

svého plánu. Postupně pracujeme na tom, abychom sousední jazyk dostali do 

každodenní praxe našich školek, např. technikou tzv. „jazykové sprchy“,  krátké herní 

aktivity, která pracuje s cizojazyčnou slovní zásobou. V týmu KITA je již vyčleněna jedna 

kolegyně, která má tyto aktivity na starosti. V Rumburku měla od září 2020 v rámci 

mládežnického programu nastoupit německá dobrovolnice, ale  kvůli pandemii musel 

být její pobyt zrušen.  

Návštěvní dny dětí ZŠ – družina  

V našem projektu pracujeme také s mladšími školními dětmi. Německé partnerské 

zařízení, KITA, provozuje vedle školky též jesle a družinu. Školní děti sem chodí po 

vyučování a tráví zde odpoledne. V době saských školních prázdnin zařazujeme 1-2 

akce pro tyto děti, zejména ty, které se v předškolním věku účastnily projektu. Chceme 

tak „projektovým“ dětem umožnit, aby i nadále zůstávaly v kontaktu s českým 

prostředím a udržovaly si povědomí o pokračujícím česko-německém partnerství.  Již 

tradičně navštěvujeme rumburskou základní školu Pastelka. Jedná se o pětitřídní školu 

rodinného typu s rozšířenou výukou němčiny, velkou zahradou a zázemím pro tvořivé 

činnosti. Pro německé děti je zde vždy připraven pestrý program. Mnohé z českých 

dětí, které projdou školkou Klíček, nastupují školní docházku právě zde. Bohužel se nám 

zatím nedaří, vzhledem k probíhající výuce, zapojit české děti do společného 

programu. Věříme, že zde jsou další možnosti spolupráce otevřeny. Kromě Pastelky 

jsme s družinovými dětmi navštívili též Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě a 

chystáme se do zážitkové čokoládovny MANA, jejíž návštěvu nám zatím překazila 

epidemie.  

Akce pro rodiny a veřejnost  

Oba partneři pořádají během roku několik akcí pro rodiny a veřejnost. V Rumburku je 

to prosincový Advent na Kopečku, Festiválek malého umění, Noc kostelů a bohoslužby 

se zahradní slavnostní na konci školního roku a letních prázdnin. V Sebnitz se tradičně 
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pořádá lednová Vánoční hra a květnový Den rodin. Na tyto akce zveme též rodiny dětí 

z partnerských školek. Vhledem k větší vzdálenosti, věku dětí a řadě jiných aktivit však 

rodiče tato pozvání prakticky nevyužívají. Tuto možnost jim však budeme i nadále 

nabízet, tak aby věděli, že jsou na akcích partnera vždy vítáni. Tyto akce jsou zároveň 

příležitostí informovat o projektu veřejnost.   

Modelový školní rok 

Při plánování  školního roku vycházíme z dosavadních praktických zkušeností získaných 

během pilotního tříletého období.  

V úvahu bereme zejména tyto faktory: 

 Vzdálenost obou školek, resp. dojezdový čas, který je v našem případě zhruba 45 

minut; při cestě vlakem navíc pěší či taxi přeprava k a od nádraží. 

 Časová a organizační náročnost, personální možnosti obou školek, soulad se 

vzdělávacím plánem a jeho dalšími cíli. 

 V neposlední řadě náročnost programu pro děti předškolní věkové skupiny.  

Původně bylo plánováno jedno setkání za měsíc, tj. 10 během školního roku.  

Tato frekvence se však v průběhu pilotního období ukázala jako příliš vysoká, vzhledem 

k výše uvedeným faktorům.  

Z dosavadní praxe vychází jako optimální následující model: 

 5 – 6  setkání dětí z MŠ s frekvencí cca 2 měsíce  

 1 – 3 návštěvy dětí z družiny KITA v Rumburku 

 Celkem tedy 6 – 9 setkání během jednoho školního roku. 

Zde uvádíme ilustrační model projektového školního roku. Termíny, místa i témata se 
mohou lišit.  
 
Datum  Město  Akce  Témata     
Září   Seb+Rbk Rodiče  Rodičovské schůzky. Prezentace projektu 
Září   Sebnitz Setkání MŠ Podzim+Barvy+Díkůvzdání+Seznámení  
Říjen   Rumburk Setkání ZŠ Družina. Návštěva ZŠ Pastelka, Řemesla  
Listopad  Rumburk Setkání MŠ Zima+Advent+Světlo/tma+ Příroda v zimě 
Leden   Sebnitz Setkání MŠ Masopust+Postní období+Masky  
Únor   ?  Setkání týmů Výjezdní zasedání. Plánování příštího roku  
Březen  Rumburk Setkání MŠ Jaro+Příprava na Velikonoce 
Duben  Rumurk Setkání ZŠ Družina  
Červen  Sebnitz Setkání MŠ Léto+Těšíme se na prázdniny 
Srpen   Seb/Rbk Porada  Ladění detailů+příprava na nový šk.rok  
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Cestování a doprava 

Trasa Rumburk Sebnitz   

Dopravu české skupiny do Sebnitz zajišťuje rumburská přepravní společnost PavelTaxi, 

se kterou jsme během předchozího období navázali dobrou spolupráci, je spolehlivá a 

má dlouholeté zkušenosti s hromadnou přepravou dětí. V závislosti na  počtu dětí 

jezdíme jedním nebo dvěma automobily. K přepravě jsou využívány sedmi nebo 

devítimístné vozy s kapacitou 4 resp. 6 dětí + 2x doprovod.   

Cesta mezi oběma školkami je dlouhá 30 km a autem trvá cca 45 minut. Spolu 

s nastupováním, vystupováním a přípravou na místě zabere cesta tam cca 1 hodinu. 

Od přistavení automobilu u školky Klíček až po začátek programu ve školce Pod duhou 

trvá cesta tam od 8:00 do 9:00 h. Cesta zpět trvá od 11:00 do 12:00 h, takže se děti 

vrátí včas na oběd a následný polední klid.  

Celkový čas spojený s přemístěním české skupiny a přípravou na program je 2 hodiny.  

Trasa Sebnitz Rumburk 

Německá skupina využívá časově výhodného vlakového spojení, které dobře navazuje 

na denní harmonogram společných setkání. Do budoucna je však třeba počítat 

s eventualitou změny jízdního řádu. Pro ten případ je třeba mít v záloze finanční 

rezervu pro zajištění autodopravy německé skupiny do Rumburku.  

Cestování německé skupiny je o něco delší. Některé děti přivezou na nádraží v Sebnitz 

rodiče. Ty, které jdou spolu s vychovatelkami na nádraží pěšky,  vycházejí od školky cca 

v 7:15 h. Doba jízdy vlakem je 7:41 – 8:34 h. Z nádraží v Rumburku pak skupinu odváží 

ke školce Klíček společnost PavelTaxi. Na zpáteční cestě odjíždí německá skupina od 

školky v 11 h taxislužbou na nádraží, dále vlakem (11:20 – 12:10)  a  od vlakového 

nádraží v Sebnitz pokračuje ke školce pěšky. Celkový čas spojený s cestou německé 

skupiny vč. přípravy na program je 3 – 3,5 hodiny.  

Cestování jako součást programu 

Z uvedených informací vidíme, že v poměru k délce samotného programu je doba 

potřebná na cestování poměrně dlouhá. U české skupiny tvoří celou polovinu 

celkového času (1:1), u německé skupiny dokonce dobu delší než samotný program ve 

školce (cca 3:2). Jak jsme již zmiňovali, větší vzdálenost mezi školkami je určitou daní 

za kvalitu partnerství. K této praktické nevýhodě přistupujeme jako k příležitosti. Stává 

se součástí výletu, je možné cestou něco zajímavého vidět, povídat si a sdílet prožité 

zkušenosti. Německá skupina je ve větší časové nevýhodě, na druhou stranu jí cesta 

vlakem nabízí více možností. Děti se mohou volněji pohybovat a sedět ve skupině, 

možnosti sdílení a komunikace jsou ve vlaku lepší než v automobilu. Záleží vždy na 

lidském a pedagogickém přístupu v dané situaci, zda bude vnímána jako problém nebo 

jako příležitost. Páteční program školky „Pod duhou“ bývá navíc často ve znamení 

dlouhých výletů, proto si její tým s delším přesunem dokáže dobře poradit.  
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Koordinace a komunikace 

Spolupráce mezi partnery 

Při plánování aktivit je nezbytná průběžná komunikace obou týmů. Po dobu dotačního 

období byl z projektu hrazen plat projektového manažera, který měl na starost 

koordinaci společných aktivit, komunikaci mezi partnery, projektové a finanční řízení. 

Naše koncepce počítá s tím, že po nastavení mechanismů spolupráce již role 

prostředníka není třeba. Jeho roli přebírají členové týmů pověření koordinací projektu. 

K orientaci v úkolech slouží praktické checklisty – odškrtávací seznamy úkolů krok za 

krokem.   

Nadále jsou žádoucí pravidelná setkávání koordinátorů i celých týmů. Organizace 

školního roku je obvykle dojednána na výjezdním zasedání týmů, které se koná vždy 

v únoru či březnu. Výstupem je podrobný harmonogram na celý školní rok. Na 

srpnovém setkání koordinátorů se pak dolaďují nejrůznější detaily.  

Překladatelské a tlumočnické služby 

K úspěšné komunikaci mezi partnery patří také spolehlivý tlumočník a překladatel. Měli 

jsme to štěstí, že jsme našli tlumočnici a překladatelku s pedagogickou zkušeností, 

která doprovází projekt na většině akcí a která se stala součástí našeho týmu. Zpočátku 

jsme považovali za výhodnější obejít se bez tlumočníka, abychom byli nuceni co nejvíce 

komunikovat sami. Přítomnost tlumočníka se však ukázala jako cenná v situacích, kdy 

je třeba řešit složitější situace, předávat si informace týkající se pedagogických přístupů 

nebo navazovat bližší osobní vztahy.  

Organizace a administrativa 

Komunikace ohledně jednotlivých setkání probíhá zpravidla elektronicky. Jednotlivá 

setkání připravuje vždy hostící školka. Její tým v dostatečném předstihu vypracuje 

program a dialog sova – rys, tak aby mohl být včas přeložen a připomínkován 

partnerem. Často se v dialogu objeví detaily, které je třeba upravit podle aktuální 

situace. Český tým v dostatečném předstihu zajistí přepravní službu. Německý tým 

ověří platnost vlakového jízdního řádu.  

Z každého setkání je třeba pořídit prezenční listinu, podkladové materiály (program, 

dialog), fotografie a výstupní prezentační materiál. Je třeba vést portfolio těchto 

dokumentů pro prezentaci projektu veřejnosti a dárcům a také z důvodu. Po dobu pěti 

let od ukončení dotačního období Evropské unie, tj. do roku 2025, navíc platí smluvní 

povinnost udržitelnosti aktivit a využití přístřešku pro venkovní aktivity dětí. Potřebné 

dokumenty jsou uvedeny v příloze. Také je třeba sledovat smluvní podmínky dárců, 

kteří projekt podpoří. Zejména harmonogram a způsob reportování, podmínky 

povinné publicity (uvádění loga apod.). Také pro tyto účely máme zpracovány seznamy 

úkolů (cheklisty).   
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Závěrem 

V neděli 30. srpna 2020 přijalo Křesťanské dětské centrum „Pod duhou“ pozvání 

partnerské Církevní MŠ „Klicek“ v Rumburku. Slavilo se zahájení nového školního roku 

a ukončení našeho společného projektu „Na úrovni očí,“ resp. tříletého období 

podpořeného dotací EU. Během bohoslužeb bylo v kostele plno lidí a poté i v 

zahradním přístřešku zbudovaném v rámci projektu na zahradě Klíčku, v tzv. „Coolně.“ 

Zde se konala zahradní slavnost s lahodným jídlem, tvořením pro děti, setkáními a 

rozhovory. Plyšový sebnitzký maskot projektu Rys daroval kamarádce Sově praktický 

nákrčník, spolu s přáním a nadějí, aby všichni zůstali zdrávi a v bezpečí. 

Vděčně se ohlížíme za třemi lety spolupráce a třiceti setkáními našich dvou školek. 

Využili jsme čas financování projektu ze strany EU k pevnému navázání spolupráce, 

organizaci procesů a vytváření sítí. Konec tohoto období je zároveň začátkem dalších 

pravidelných setkání, která jsou nyní zakotvena také v naší vzdělávací koncepci.  

 

Petra Behner, KITA „Unterm Regenbogen,“ Sebnitz 
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Přílohy  


