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MŠ Montessori Slaný - kolekce videí I - komentář 

 

Anotace: Kolekce krátkých inspirativních videí na téma „Formativní hodnocení v podmínkách 

předškolního vzdělávání“ z prostředí Mateřské školy Montessori ve Slaném, kde je ukázáno podnětné 

připravené prostředí uspořádané do pracovních koutků, které vede děti kupředu, podněcuje 

samostatnou volbu, volnost pohybu, podporuje proces učení a je významnou podmínkou pro 

individualizaci vzdělávání. V různých situacích je zachycena respektující komunikace učitelek, které 

poskytují dětem průběžně efektivní zpětnou vazbu s popisnými výroky; ukázka sebehodnocení dětí, 

kterou učitelka s dětmi provádí formou slovního hodnocení s použitím reflektivních otázek po 

skončení dopoledních činností a četné ukázky situací, kdy děti mají příležitost učit se od sebe 

navzájem, jeden od druhého.  

Ukázky z připraveného prostředí třídy MŠ, které napomáhají k jednoznačnému a srozumitelnému 

vysvětlení správného a žádoucího jednání a chování v podobě vizualizace (třídní pravidla – jsou 

formulována pozitivně - obrázky vhodného chování, obrázky v šatně – postup oblékání; podpůrné 

prvky, jak správně prostřít na svačinu a na oběd - prostírání s vyšitými obrysy, piktogram kohoutku  

a tekoucí vody (označení místa v dětské kuchyňce, kde si děti mohou po sobě samostatně umýt 

nádobí). 

To vše výrazně napomáhá k naplnění základních podmínek pro využití formativního hodnocení  

a uplatňování základních strategií, které učitelka ve své práci využívá: 

● Ve třídě je vytvářena atmosféra bezpečí a důvěry, učitelky plně uplatňují respektující 

komunikaci k dětem, k sobě navzájem, k rodičům a ostatním. Ve třídě jsou zavedena 

konkrétní pravidla, která děti chápou, znají je a rozumí jim - tato pravidla dodržují i dospělí. 

● Poskytování zpětné vazby dětem o efektivitě a vhodnosti použitých postupů popisným 

způsobem tzn., že učitelka popisuje, čeho si všimla a co by bylo ještě potřeba zlepšit, 

využívání dětských portfolií.  

● Dětem jsou jasně a srozumitelně objasňovány cíle a kritéria úspěchu, učitelka k tomu také 

uplatňuje různé formy vizualizace.  
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● Děti jsou aktivizovány, aby se mohly učit od sebe navzájem – u dětí je podporována vnitřní 

motivace a zájem o vzdělávání. 

● Příkladná práce s chybou, děti pracují svým tempem, není vyvíjen tlak na výkon, děti se 

nebojí i náročnějších zadání, za selhání nejsou kárány. 

● Děti jsou vedeny k odpovědnosti. 

 

Bc. Jana Smolková, odborný garant projektu 

 


