
ZPRÁVA Z PILOTÁŽE METODIKY

Metodika „ Kreativita v pedagogické praxi s ohledem na individualizaci ve výchovně 

vzdělávacím procesu“ vznikala v průběhu celého projektu. Autory byly odborníci 

v problematice předškolního a inkluzivního vzdělávání z řad akademických pracovníků 

(Mgr. Podpera, Ph.D. – PF ZČU v Plzni, PaedDr.Bečvářová – PF ZČU v Plzni, doc. RNDr. 

PaedDr. Švecová, CSc. – UK Praha, Mgr. et Ing. Růžičková, Ph.D. – PF ZČU v Plzni, 

doc. PaedDr. Viera Tomková, Ph.D. – UKF v Nitre) i praktiků (Mgr.Košťálová – ředitelka MŠ, 

ZŠ a PrŠ Strakonice, Mgr. Pospíšilová – VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, PaedDr.Bečvářová – 

VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice). Recenzenty pak akademičtí pracovníci z VŠ  České i 

Slovenské republiky (doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Depešová, Ph.D.), 

dále pak garant projektu (prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.).

Na diskuzních platformách spolupracujících mateřských škol (CKP) byla také publikace

diskutována, evaluována a následně jednotlivé celky pilotážně ověřovány s dětmi 

předškolního věku v mateřských školách. Metodika byla postupně doplňována o praktické 

zkušenosti učitelů MŠ, odborníků i metodiků. Vycházela důsledně z RVP PV s respektem ke 

všem vzdělávacím oblastem a akcentovala princip individualizace při společném vzdělávání 

dětí mateřských škol.

Teoretické kapitoly umístěné v počátku publikace dávají čtenáři základní orientaci v pojmech 

a problematice společného vzdělávání a individualizovaného přístupu:

- Vymezení základních pojmů a problematika společného vzdělávání

- Poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

- Práce s individuálními potřebami dětí

Teoreticko-praktické kapitoly obsahují teoretický vstup, který byl průběžně dopracováván, 

dále kapitoly byly obohacovány o metodické strategie a ukázky praktických lekcí při práci 

s dětmi předškolního vzdělávání s uplatňováním principu tvořivosti a individualizace při 

společném vzdělání.

- Prostředky individualizace ve výtvarné výchově

- Prostředky individualizace v hudební výchově

- Prostředky individualizace v dramatické výchově 

- Prostředky individualizace v polytechnické výchově

- Individualizovaný přístup k dítěti pomocí grafomotoriky



Časový harmonogram pilotáže:

15.03.2017 – 31.07.2017

Tvorba teoretických vstupů. Vytvoření elektronické grafické šablony pro zápis praktických 

lekcí, rešerše odborné literatury.

01.08.2017 – 31.01.2018

Pokračování ve tvorbě teoretických textů. Vznik grafomotorických listů, které byly 

připomínkovány garantem. Následně byly pilotážně ověřovány pomocí výtvarného materiálu

a ICT v jednotlivých spolupracujících MŠ. Tvorba výtvarných lekcí s využitím literatury.

01.02.2018 – 31.07.2018

Pokračování při tvorbě kapitol teoretické části. Vznik praktických kapitol k výtvarné a 

polytechnické tematice. Pilotáž výtvarných a polytechnických lekcí s následnou reflexí a 

evaluací. Práce koordinována odborníkem – redaktorem Ing. Václavem Malinou.

2018 – 2019

Pokračování při tvorbě teoretických vstupů (vymezení pojmů, poradenství pro děti se 

speciálními potřebami, poradenství pro rodiče, práce s individuálními potřebami dětí). 

Tvorba hudebních a dramaticky zaměřených kapitol s následnou evaluací a doplněním o 

poznatky z praxe. Výběr obrázků, grafická příprava obalu publikace, její grafické členění. 

Příprava publikace k tisku, korektury, sazba.

K pilotáži metodiky byla vytvořena videa, která přikládáme a jsou dostupná na webu 

www.materinky.vyzkumnecentrum.eu.


