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Profil časopisu
Časopis pro mateřské  
školy a družiny

měsíčník, 10 čísel  
(nevychází během letních prázdnin) 
INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu 
a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských 
školách a školních družinách. Najdete v něm 
rozhovory s osobnostmi české pedagogiky, 
psychologie a dalších oblastí souvisejících 
s výchovou a vzděláváním a také zajímavosti, 
které „hýbou“ světem předškoláků a malých 
školáků. Připravujeme pro vás články týkající 
se zdraví dětí i dospělých, náměty pro taneční 
a výtvarnou výchovu a nechybí legislativní 
informace. Náš časopis vám umožní 
nahlédnout do všeho, co zajímá mateřské školy 
a školní družiny!
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  učitelky mateřských škol
  vychovatelky školní družiny
  vedoucí zájmových kroužků pro předškolní a mladší  
školní děti 
  pracovníci DDM

Časopis odebírají téměř všechny mateřské školy v ČR, 
několik set také na Slovensku. 
Je oblíbeným zdrojem inspirace pro školní družiny.
Dvakrát ročně mailing cílený na celou oblast předškolního  
a mimoškolního vzdělávání.

Náklad
14 000 výtisků, z toho předplatitelé 8 000 v ČR,  
600 na Slovensku 

Vydává
Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8,  
IČO: 49623354 

Publikační ředitelka  
PhDr. Svatava Barančicová, tel. 283 028 400, barancicova@
portal.cz 

Šéfredaktorka
Mgr. Marie Těthalová, tel. 283 028 405,  
tethalova@portal.cz 

Adresa redakce
Informatorium 3-8, Portál, s. r. o.,  
Klapkova 2, 182 00 Praha 8 

Inzerce: 
Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, 
tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz,
  
Jakub Podaný, GSM: 732 981 537,  
tel.: 283 028 412, podany@portal.cz 

Stálí spolupracovníci:
Mgr. Erika Faltysová, psycholožka
Mgr. Patricie Koubská, výtvarnice, speciální pedagožka 
Mgr. Ivana Smutná, učitelka základní školy
Alena Grimmichová, výtvarnice 
Alena Kulhánková, vychovatelka školní družiny 
Monika Kovalská, ředitelka mateřské školy 

Redakce spolupracuje také s profesními organizacemi 
OMEP, Společnost pro předškolní vzdělávání, 
Asociace předškolní výchovy a s odborníky 
z pedagogických fakult

MEDIAKIT 2018



Inspirace od vás

Putování 
sněhové vločky
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INSPIRACE OD VÁS

Tak se jmenoval náš projektový týden, během něhož jsme se sně-
hovou vločkou putovali kolem severního pólu, Asií a Amerikou a cestu 

jsme zakončili v Evropě. Sněhová nadílka nám přála, a tak si děti na 
zahradě postavily iglú, dělaly pokusy s ledem i sněhem. Rozli-

šovali jsme stopy zvířat ve sněhu, krmili ptáčky. Další den 
jsme si hráli na indiány a naučili se pozdravy v několika 

jazycích, přes japonskou písničku jsme se dostali 
až do Evropy. Děti si připravovaly vlajky, hledaly 
informace v knihách i časopisech. Seznámily se 
s glóbem, vypracovávaly pracovní listy a malo-
valy a tvořily. Využili jsme národností našich 
rodičů, kteří nám během týdne připravovali 
zajímavé dopoledne.

Rodiče nabídli dětem spoustu mož-
ností, jak se seznámit s jejich kulturou 
a národními zvyky. Zaměřili se na oslavy 
příchodu Nového roku, rodinných oslav 
i přípravu tradičních jídel. Přes fotografie 
jsme nahlédli i do mateřské školy v Itálii. 
Slovensko jsme si připomněli písničkami, 
pohádkou a tatínek Anetky nám povídal 

o své zemi. Pozvání mezi děti přijali i rodiče 
Olivie, kteří přišli v národních barvách a o Itálii 

si připravili velmi poutavou prezentaci. Rodiče 
Adelinky z Ukrajiny také povídali o jejich tradicích 

a národních zvycích, ukázali dětem fotografie, pustili 
tradiční písničku. Děti s nimi počítaly do deseti v různých 

jazycích, zajímala je slovíčka: ,,Jak se to řekne u vás?“
Naši dopolední besedu zakončil povídáním tatínek Emilky 

z Vietnamu. Rodiče nám připravili ochutnávku jejich tradičních 
pokrmů, pečiva, ovoce a čajů. Nejhezčí chvilka nastala, když si 
rodiče z různých národů sedli ke kulatému stolu a při šálku čaje si 
sdělovali informace o svých zemích. Je to dobrá ukázka toho, že 
porozumění světu v širších souvislostech a schopnost společně 
komunikovat v neustále se měnících podmínkách jsou nezbytným 
předpokladem pro osobní úspěch a spokojenost každého jedince 
i celé společnosti. Myslíme si, že léta předškolního vzdělávání jsou 
tím pravým časem, kdy je na místě využít přirozené zvídavosti dětí 
k vysvětlování rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami a jejich hodno-

tami. Rodičům patří velké poděkování, že si našli chvilku a přišli mezi 
nás do naší mateřské školy Klíček. n

Ivana Garajová
učitelka MŠ Klíček, Prim. Hájka, Uherský Brod

Recenze

Veršovaná knížka Deset malých slanečků je 
vtipnou a svéráznou parafrází na známý popěvek 
Deset malých černoušků. Napsal a nakreslil ji 
přední německý ilustrátor a autor knih pro děti, 
za své dílo mnohokrát oceněný. Je mj. držitelem 
prestižních a světově nejvýznamnějších ocenění, 
Ceny Hanse Christiana Andersena a Ceny Astrid 
Lindgrenové. Verše o tom, jak skupinka deseti 
slanečků s každou další slokou přichází při svých 
výtečných dobrodružstvích o jednoho svého 
člena, pobaví děti i dospělé.

Pták a Veverčák jsou zpátky! A tentokrát 
mají úžasnou novou kamarádku, tučňáčici 
Sakari. Jenže mají i nového nepřítele, 
strašlivou kosatku. Je obrovská, hladová 
a jejím dalším chodem má být Pták! Je tedy 
na Veverčákovi, aby vymyslel, jak z toho 
ven, a dal dohromady šílený plán na jeho 
záchranu. S trochou štěstí a Sakariinou 
pomocí snad všichni vyváznou živí. Nebo 
skončí jako krmení pro kosatky? Knihu 
napsal a nakreslil James Burks.

Deset malých 
slanečků

Pták a Veverčák 
na ledě

Agresivní dítě?
Anton Hergenhan
Praha, Portál 2017

RECENZE

Některé děti nás „dovedou potrápit“, nevíme si s nimi rady, veškeré naše pedagogické 
zkušenosti jdou stranou, protože se nám prostě nedaří je „zpacifi kovat“. Jsou to ty děti, 
které napadají ostatní, nadávají jim, berou jim věci a řeší své problémy „ručně stručně“. 
Psycholog a terapeut Anton Hergenhan ale tvrdí, že někdy je problém jinde, že „malý 
agresor“ svým nepřístojným chováním reaguje na to, co se děje, a že jeho chování je 
symptomem hlubšího problému. I proto je ostatně za názvem jeho knihy otazník. Anton 
Hergenhan má navíc s dětmi, které se nechovají tak, jak by měly, osobní zkušenost, 
kterou se pokusil přetavit do útlé, ale velmi inspirativní knihy. Je zastáncem systemického 
přístupu, a proto se nad agresivním chováním zamýšlí jinak. Není to pro něj něco, co je 
třeba, ideálně i s „agresorem“, vymýtit, ale spíše je to výzva k pedagogické intervenci, 
která nebere zúčastněným jejich sebeúctu. Základními kritérii jeho přístupu jsou osobní 
účast, kdy se „snížíme“ na úroveň dítěte a mluvíme s ním jako rovný s rovným, a vedení, 
které ale dítěti zachovává jeho svéprávnost a respektuje ho. Dále sem patří výslovná 
identifi kace zdrojů a schopností, které máme k dispozici, a pozitivní vnímání symptomu. 
To je možná něco, nad čím se zarazíme. Co může být pozitivního na tom, že jedno dítě 
druhému rozsype hračky? Když se na věc podíváme s nadhledem, možná zjistíme, že 
údajný agresor se ve skutečnosti brání. V terapeutickém procesu pak nesmí chybět návrh 
řešení ze strany dítěte a do řešení musí být zapojeny jeho vztahové osoby.
Celou knihou nás provázejí dva terapeutické rozhovory, které jsou tím nejcennějším, co 
kniha nabízí. Mohou nás inspirovat, dodat nám odvahu k tomu, abychom se na agresivní 
chování podívali z jiných úhlů pohledu. Je agresor opravdu agresorem? Kdo má přijít na 
to, jak věci napravit? Zvládnou děti zjistit, co se skutečně stalo, a najít z bludného kruhu 
agrese cestu ven? Pokud se k nim budeme chovat jako k „opravdovým lidem“, určitě ano.

Jana Pokorná

Knihovna je místo plné kouzel. Když otevřete zajímavou knihu, která vás osloví, odnese vás její 
příběh někam hodně daleko. Asi tak se cítili Aleš se Zorkou ve školní knihovně, kam si chodili půjčovat 
zajímavé knihy. Jednoho dne ale školní knihovna zmizela! Pro Aleše se Zorkou to byla naprostá 
katastrofa, knížky byly vždycky jejich velkým zájmem a najednou se někam ztratily. Děti proto 
rozjely detektivní pátrání, aby zjistily, kdo má zmizení knihovny na svědomí. Za pomoci kamarádů 
knihožroutů se jim nakonec povedlo zjistit, co se s knihovnou stalo, ale to je jen jedna část příběhu. 
Aleš se Zorkou a se svými spolužáky během školního roku například zjistili, kdo je knihovník 
a knihovnice, nebo se v hodině češtiny bavili o tom, proč vlastně čteme, k čemu je čtení dobré. 
Seznámili se také s tím, co mohou vyčíst z knižní tiráže.
Klára Smolíková ve své knize o knihožroutech spojuje napínavý příběh s jistou dávkou poučení, které 
ale neruší a vzbudí zájem malých čtenářů. Může je zároveň motivovat k tomu, aby občas zašli do 
školní nebo městské knihovny, kde mohou objevit stovky dalších zajímavých knih. Příběh doplňují 
veselé a vtipné ilustrace Báry Buchalové. Kniha je vhodná pro společné čtení například ve školní 
družině. Krátké kapitoly a přesně vystavěný příběh jsou tím, co potřebujeme při čtení na pokračování. 
A při jejím čtení se nebudou nudit ani dospělí.

Mgr. Marie Těthalová

Knihožrouti – 
kam zmizela školní 
knihovna
Klára Smolíková, 
ilustrace Bára Buchalová
Triton, Praha 2017

Jana Pokorná

Rozhovor

věkových meznících. Podle toho se pak posuzu-
je, o kolik je dítě mentálně napřed. Měříme tak 
mentální věk dítěte, které je rozumově výše 
než jeho vrstevníci.

Měla byste nějaký příklad nadaného 
předškoláka?
Na rozumovém nadání je složitá skutečnost, 
že nejde o univerzální záležitost. Neexistuje 
jednoduchý vzorec, podle něhož nadání rozpo-
znáte, protože existuje celá řada druhů nadání. 
A i osobnostně bývají děti  velmi různorodé. 
Setkáte se třeba s výrazným introvertem, který 
se bojí kontaktu s vrstevníky a raději si někam 
zaleze a dělá si tam něco svého, přemýšlí si 
o vlastních tématech, až po velmi extravertní 
děti , které bývají i hyperakti vní, nesnášenlivé, 
osobnostně výrazné. Stále se na něco ptají a vy-
žadují pozornost. A mezi těmito dvěma extrémy 
je celá škála možností  osobnostní výbavy. 

Za ta léta, kdy pracuji s nadanými dětmi, jsem 
vypozorovala, že jsou specifi cké v tom, že mají 
svá témata, která jsou velmi netypická. Většinou 
jde o témata, která vůbec neodpovídají věku dí-
těte. Jsou mezi nimi nadšení astronomové, fyzici, 
přírodovědci, historici… Milují dinosaury, vulkány, 
zajímají se o extrémní počasí nebo o různé druhy 
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ROZHOVOR

Nadané dítě 
rozhodně nemá 
všechno zadarmo
I mezi předškoláky se můžeme setkat s dětmi, 
které intelektově vynikají, jsou nadprůměrně 
nadané. O tom, jak tyto děti  odhalit a jak s nimi 
pracovat, jsem si povídala s Jitkou Fořtí kovou 
z pražského Centra nadání. 

PHDR. JITKA FOŘTÍKOVÁ, PHD.

U jak starého dítěte může psycholog odhalit 
nadprůměrné rozumové schopnosti ? 
Můžeme se s takovýmto dítětem setkat již 
v mateřské škole?
Existují výzkumy potvrzující, že se některé 
z rozumových schopností  dítěte dají zjisti t již 
v prenatální fázi vývoje. A pochopitelně se to 
zkoumá po narození dítěte. Již kolem jednoho 
roku života lze využít diagnosti cké metody, kte-
ré měří schopnosti  dítěte. Ostatně na pravidel-
ných prohlídkách u pediatra se sleduje nejen 
fyzický vývoj dítěte, ale i vývoj mentální. Lékař 
se ptá, co dítě zvládá, na jaké podněty reaguje. 
Dítě, u kterého se později zjistí  nadprůměrné 
rozumové schopnosti , bývá často i v hodně 
raném věku vývojově napřed, dříve se otáčí, 
dříve se snaží posadit, dříve mluví, vnímá, co 
se děje v okolí, a klade různé otázky. Můžeme 
se setkat s tí m, že již v jednom roce skládá 
komplexní věty, s čímž se běžně setkáváme 
u dětí  až ve dvou či dvou a půl letech.

Nadprůměrné nadání se dá zjišťovat již před 
vstupem do mateřské školy a v Centru nadání, 
kde působím, měříme rozumové schopnosti  
u dětí  od dvou a půl roku. Používáme standar-
dizované psychologické testy.

O jaký test se jedná?
Je to klasický test inteligence, v podstatě 
mentální zkoušky. Rozdíl mezi pozorováním či 
jinými neformálními metodami a testem, který 
používáme, spočívá ve věkových normách pro 
danou populaci. A my jsme pak schopni na 
základě testových úkolů vidět, jak je u dítěte 
běžné či normální, že některé úkoly zvládá tře-
ba ve dvou nebo dvou a půl letech a v dalších 

zvířat. Typické je, že děti  jdou v těchto tématech 
mnohem hlouběji, než je obvyklé. Nekloužou 
po povrchu. Zmínila jsem třeba dinosaury, což 
je téma, které dnes zajímá spoustu dětí , ale 
nadané děti  jsou dál, než je běžné, znají například 
lati nské názvy zvířat, vědí, ve kterém období žila, 
co žrala, dokážou je rozdělit do různých skupin. 
Zkoumají své téma vědecky.

Setkáváme se ale i s dětmi, které mají například 
Aspergerův syndrom nebo jinou poruchu 
auti sti ckého spektra – ty mají také takto 
vyhraněné zájmy. Jsou mezi dětmi s výrazným 
rozumovým nadáním i takové, které mají 
zároveň některou ze zmíněných poruch?
Aspergerův syndrom nevylučuje vysoký inte-
lekt, naopak se s ním často slučuje. U mnoha 
dětí , které mají Aspergerův syndrom, mohou 
projevy poruchy a výrazného nadání splývat. 
Také některé projevy Aspergerova syndromu 
připomínají výrazné nadání a naopak. A je 
někdy těžké projevy od sebe odlišit.

S dětmi, které jsou nadané a mají zároveň 
Aspergerův syndrom, se v praxi setkáváme 
a bývá to hodně náročné, protože takové dítě 
je sice mentálně o několik let napřed, ale so-
ciálně zase o několik let pozadu. Rozptyl může 
činit i šest až osm let. 

Kolik dětí  z daného populačního ročníku má 
nadprůměrný intelekt?
Za nadprůměrný intelekt považujeme takový, 
kde je naměřeno IQ minimálně 120. Těchto dětí  
je v populaci zhruba deseti na. U intelektu nad 
130 bodů IQ se bavíme o dvou až třech procen-
tech populace. Do posouzení nadání ale vstupují 

Nadání se rozhodně 
nemusí vyskytovat ve všech 
oblastech. Navíc existují 
dvakrát výjimečné děti , které 
mají nadání a zároveň i nějaký 
vzdělávací problém. 

Trendy výchovy 
a vzdělávání

Dyspraxie 
trápí malé 

i velké 

TRENDY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Dyspraxie je vývojová porucha koordinace 
pohybů a lze ji řadit ke specifi ckým poruchám 
učení. Bývá často přehlížena, zejména u dětí , 
které spolu s ní dostaly do vínku třeba dys-
lexii. Pro rodiče je mnohem větším pro-
blémem to, že dítě špatně čte nebo píše, 
a problémy v pohybové oblasti  proto mohou 
přehlížet. Olgy Zelinkové jsem se na úvod ze-
ptala, co to znamená, když se řekne dyspraxie. 
„Představme si nešikovnost, neobratnost, 
nemotornost. Ale i dítě nešťastné, osamoce-
né, nepochopené. Totéž platí  pro školní věk 
a částečně též pro dospělé,“ uvádí odbornice. 

Co vede k tomu, že dítě s dyspraxií bývá 
osamocené a nešťastné? „Je často osamoce-
né, i když se nachází v kolekti vu dětí , protože 
je pohybově neobratné,“ vysvětluje Olga 
Zelinková. „Neumí kopnout do míče, padají 
mu hračky, neumí kreslit. Často pak vyhledává 
společnost mladších dětí , kde ale také působí 
nepatřičně, protože je vyšší než ony. A proč 
je nešťastné? Protože dělá věci, které dospělí 
mnohdy nechápou, například rozlévá čaj, za-
kopává, padá, vráží do věcí v prostoru. Sice vše 
vidí, ale neodhadne svůj pohyb,“ objasňuje.

Každá porucha nějakým způsobem ovlivní 
život svého „nositele“. Jak je tomu u dys-
praxie? „Ovlivní ho více, než si dovedeme 

představit, záleží na škole i rodičích. Pokud 
má dítě podporu v rodině, rodiče se snaží po-
chopit jeho obtí že, je částečně vyhráno. Horší 
je situace, když ho podezírají z lenosti  a když 
mají představu, že dítě dělá věci, které jsem 
zmínila, naschvál. Objevují se obtí že v psaní, 
horší známky z tělesné, výtvarné a pracovní 
výchovy. Dítě s touto poruchou mívá málo ka-
marádů a také trpí strachem z nových akti vit,“ 
vypočítává doc. Zelinková. „Strach z nových 
akti vit je asi tí m nejzávažnějším z problémů, 
s nimiž se dítě s dyspraxií potýká, protože člo-
věk by měl poznávat nové věci, ale ostych je 
pro dětí  i dospělé s touto poruchou nejhorší.“

Pětka z tělocviku
O tom, že děti  s dyspraxií mají výrazné potí že 
v tělesné výchově, není žádných pochyb. „Přichá-
zely za mnou děti , jejichž známka v tomto před-
mětu se výrazně lišila od celkového prospěchu,“ 
vzpomíná Olga Zelinková. „Můj první klient měl 
ve druhé třídě samé jedničky, ale paní učitelka 
mu chtěla dát z tělesné výchovy čtyřku. Takové 
dítě je pochopitelně nešťastné a ostatní se na 
něj dívají s velkým despektem, protože neudělá 
kotrmelec, neskočí, nechytí  míč a podobně.“

Zajímalo mě, kolik takovýchto dětí  v popula-
ci je. „Uvádí se šest až deset procent populace, 
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přičemž dvě až čtyři procenta dětí  mají natolik 
závažné obtí že, že potřebují nějakou formu 
pomoci. Údaje o výskytu dyspraxie se liší v zá-
vislosti  na diagnosti ce. A stejně jako v případě 
ostatních poruch učení je výskyt dyspraxie 
častější mezi chlapci,“ konstatuje odbornice. 
U jak starých dětí  už můžeme zaznamenat 
projevy dyspraxie? „Podle Amandy Kirby, která 
je prezidentkou Mezinárodní společnosti  pro 
dyspraxii, jsou projevy v některých případech 
patrné brzy po narození. Dítě obtí žně saje, 
dáví se, během kojení může mít problémy 
s dýcháním a podobně. Děti  s touto poruchou 
dost často vynechávají etapu lezení, proto se 
velmi brzy a za pomoci nábytku stavějí a pouš-
tějí se do prostoru, kde posléze padají.“

Olgy Zelinkové jsem se ptala i na to, jak se 
dyspraxie diagnosti kuje. „Existuje test k dia-
gnosti ce dyspraxie, ale je podmíněn absolvo-
váním kurzu, a všechny pomůcky používané 
k diagnosti ce jsou poměrně drahé. Pro školu 
i pro menší poradenské zařízení to může být 
fi nančně nedostupné,“ říká doc. Zelinková. „Do-
mnívám se, že máme-li těmto dětem pomoci, 
stačila by diagnosti ka orientační, která vychází 
z pohybového vývoje dítěte, z toho, jak se vyvíjí 
jeho psaní a eventuálně i psychika. Diagnosti ce 
může pomoci i neurologické vyšetření, ale neu-
rologové často diagnosti kují mozkovou obrnu 
nebo svalovou dystrofi i, spíše se tedy zaměřují 
na závažnější obtí že. To, že dítě nepřeskočí 
louži, jim může připadat jako směšný problém, 
který není hoden pozornosti ,“ dodává.

Nešikovné, všechno mu padá, každou chvíli něco rozlije nebo rozbije. Takové 
může být dítě s dyspraxií. O tom, co tato porucha obnáší a jak ji případně 
kompenzovat, jsem mluvila se speciální pedagožkou Olgou Zelinkovou.
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Pokud dítě 
nenaplňuje ambice 
dospělých, cí�  se 
nedostatečně

Každý rodič nebo pedagog má své 
představy o tom, jak by se měly děti , které 
vychovává nebo vzdělává, vyvíjet, jak by 
se jim mělo vést. Podle psycholožky Pavly 
Koucké je to přirozené, pokud ale naše 
představy nepřekročí snesitelnou míru.

?
Nemáme právo nuti t děti  na tu kterou naši 

vysněnou školu či obor. Přitom se to stává 
poměrně často. Někdy rodiče prohlašují, že je-
dině tohle má smysl studovat, jedině tomuhle 
by se měl jejich potomek věnovat. Případně 
ve stylu: „Tvrdohlavovi byli vždycky právníci, 
tak si nevymejšlej nějaký blbosti .“ Často rodiče 
také tlačí tí m stylem, že haní obor či profesi, ke 
které dítě inklinuje. Degradují její užitečnost, 
případně argumentují „dobrem“ dítěte: „A ko-
lik si myslíš, že si jako učitel vyděláš?!“ To je 
pochopitelně nemístné a škodlivé. Volba povo-
lání, a podobně i zájmové akti vity, by měla být 
svobodným rozhodnutí m dítěte. Dítě má právo 
i chybovat a zkoušet slepé uličky. Někdy je to 
pro nás rodiče těžké, protože tušíme, jak to 
dopadne, od samého začátku, ale přesto může 
být pro dítě cennější, když mu nebráníme to 
zkusit. Výjimkou je snad jen ohrožení života či 
vážnější ohrožení zdraví dítěte.

To samozřejmě neznamená, že bychom 
nemohli dítě směrovat či vyjádřit svůj názor. 
Můžeme tedy děti  vést určitým směrem: po-
kud jsme sami například právníky a dítě vnímá, 
že máme svou práci rádi, že nás baví a napl-
ňuje, je to velmi účinné, a přitom nenásilné 
směrování.

A vyjádření našeho přání či názoru? 
Dovolím si malý příklad: Má osmiletá dcera se 
mě zrovna minulý týden cestou do školy ptala: 
„Maminko, a čím bys chtěla, abych byla?“ 

Do malých dětí , ať jsou naše vlastní, 
nebo jsou to děti , které učíme, si mnohdy 
promítáme své představy o tom, jaké by 
měly být, co by měly dělat, prostě svá 
očekávání. Do jaké míry je to zdravé a kdy 
už jde o neúměrný tlak?
U malých dětí  máme coby rodiče či pedago-
gové většinou očekávání týkající se chování – 
máme představu, že by se měly chovat slušně, 
a někdy v tomto smyslu vyvíjíme i určitý tlak.

Je to přirozené, a pokud náš tlak nepřekročí 
určitou míru, tak i žádoucí. Malé děti  potřebují, 
abychom takovou představu měli, a rády naplňují 
naše očekávání. Je to pro ně určitý kompas, právě 
podle našich očekávání (a našeho vzoru) se orien-
tují v tom, co je špatné a co je dobré, jaké chování 
je žádoucí. Tak probíhá první učení se morálce, 
eti ce, slušnému chování a společenským zásadám.

Jde ovšem samozřejmě o způsob, jakým to 
dítěti  sdělujeme – měl by být nenásilný a zejmé-
na bychom se měli sami chovat v souladu s tí m, 
jak to požadujeme po dítěti . Pokud je například 
učíme, že do řeči se neskáče, tak si ani sami 
nemůžeme jen tak uzurpovat slovo, když mluví 
někdo jiný. Také je třeba respektovat vývojovou 
úroveň a schopnosti  dítěte – zda na to má. Pokud 
máme třeba velmi stydlivé dítě, může být zatí m 
mimo jeho schopnosti  hlasitě zdravit sousedy, 
i když chápe, že je to žádoucí, i když nahlas mluvit 
umí. Větším tlakem bychom zde mohli dítě 
poškodit. Mohlo by se cíti t méněcenné a třeba 
se i zablokovat. Lépe uděláme, když nevyvíjíme 
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nátlak. Můžeme se zajímat, co by dítěti  pomohlo, 
anebo je nechat prostě nějakou dobu zrát.

A jak je tomu u dětí  větších?
Jak děti  rostou, rodiče začínají mít, a často i pro-
jevovat, své představy o tom, čemu by se mělo 
dítě věnovat, jaké výsledky by mělo mít ve škole 
a postupně i jaké povolání by mu slušelo. 

Zde je již ovšem na místě větší zdrženlivost. 
Naše představy by neměly zastí nit možnosti , 
schopnosti  a zájmy samotného dítěte. Nemů-
žeme kvůli snům přestat vnímat realitu. Pokud 
dítě nemá na to být třeba premiant, můžeme 
je neúměrným tlakem poškodit.

Děti  také časem začnou dospívat.
Čím jsou děti  starší, a obzvláště pak v dospívá-
ní, potřebují více svobody a volnosti . 

Příliš akti vní rodič pomáhá 
dítěti , i když to nepotřebuje, 
řeší jeho záležitosti , 
naopak lhostejný rodič 
dítěti  nepomůže, ani když 
to potřebuje, neřeší nic. 
Uvolněný rodič nepomáhá 
zbytečně, raději povzbudí 
dítě k samostatnosti .

Portfolio předškoláka

Siluety sportovců
Najdi na každém řádku siluetu sportovce, která se liší od ostatních v řadě. 
(Identi fi kace rozdílného tvaru rozvíjí koncentraci u dětí .)po
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Psychologie pro 
pedagogy

Mgr. Eva Svobodová a PhDr. Miluše Vítečková vyučují na PF JČU 
v Českých Budějovicích, obor učitelství pro MŠ. Autorsky se podílely 
na řadě publikací, například Do školky za zvířátky. Eva Svobodová je 
editorkou publikace Vzdělávání v mateřské škole a spoluautorkou knihy 
Metody dramati cké výchovy v mateřské škole. Společně editovaly knihu 
Osobnost předškolního pedagoga, která by měla podporovat profesní 
růst pedagoga mateřské školy. Proč je pro pedagožky, které se zabývají 
profesní přípravou budoucích učitelů v mateřských školách, toto téma 
tak důležité? „V posledních letech se stále častěji hovoří o kompetencích 
učitele, vytvářejí se složité kompetenční modely a vrství se požadavky na 
to, co vše má ve své práci zvládat. Nakonec se ale ukazuje, že učitelova 
profesionalita se láme na tom, zda má či nemá určité osobnostní kom-
petence, které dodávají jeho práci lidský rozměr. Proto je pro nás stále 
důležitější zamýšlení nad tí m, co vše znamená učitelova osobnost pro 
vztah k práci, k dětem, k jejich rodičům, ke kolekti vu v mateřské škole. Je 
to téma, které nabízí řadu otázek a také řadu aplikačních rovin. Otevřely 
jsme tak, jak doufáme, vděčné a zajímavé téma,“ uvádí Miluše Vítečková. 

Kniha vede učitele k tomu, aby rekapitulovali svůj způsob práce, pra-
videlně se snažili o seberefl exi. Jak to ale prakti cky provést? „Prakti cky 
to dělá každá učitelka i každý učitel,“ konstatuje Eva Svobodová. „Jde-
me z práce a v hlavě se nám honí, co se zdařilo, co ne, co jsem měla říci 
v určité situaci, co raději ne. Kde bylo mé působení efekti vní, kde bez 
efektu. Obvykle tento způsob seberefl exe zůstává v rovině pocitů –
cítí m se v pohodě, nebo naopak nemám dobrý pocit. Naše kniha by 
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měla pomoci k hlubšímu pochopení těchto pocitů, pomoci odpovědět 
na to, proč se tak cítí m, případně i najít cestu, co se s tí m dá dělat. Asi 
to nebude kniha na přečtení jedním dechem, spíše si člověk přečte 
kapitolu, která je pro něj aktuální, a bude si v ní hledat odpovědi na 
otázky, které ho zajímají. Určitě by neměla sloužit jako návod, na co si 
mám pravidelně odpovídat. Měla by být přítelem na telefonu, či spíše 
v knihovně, a to kdyby naplnila, by bylo skvělé.“ Miluše Vítečková ji 
doplňuje: „Jednou z klíčových otázek našeho tématu je, do jaké míry 
a za jakých podmínek se můžeme jako osobnosti  posouvat a dotvářet 
tak, abychom lépe zvládali proměny naší profese učitele mateřské 
školy. Je naše osobnost soubor nějakých daností , výsledkem talentu 
a nadání, které sice můžeme rozvíjet, ale jen potud, pokud jím v určité 
míře disponujeme? Pak je pedagogický talent dar a ti , kteří jej nemají 
nebo se jim nepodařilo jej identi fi kovat, mají prostě smůlu. Či se jedná 
o vlastnosti , kterým se stejně jako dalším sociálním dovednostem 
učíme? A je tí m mechanismem učení právě naše schopnost získávat 
a zpracovávat zpětnou vazbu, tedy umět odrážet neboli refl ektovat to, 
co se kolem nás děje? Pakliže ano, a my tomu věříme, pak je zde velký 
prostor pro další rozvoj.“

Když na seberefl exi zapomeneme
Pokud učitel seberefl exi opomíjí, nezamýšlí se nad tí m, jak působí na 
děti  a kolegy, co se může stát? „Já snad nikoho takového neznám,“ tvrdí 
Eva Svobodová. „A pokud by byl, je to nemocný člověk. Jeho nemoc se 
jmenuje syndrom mocenské pýchy a projevuje se tak, že se člověk cítí  
jako jediný spravedlivý na celém světě. Takový člověk by měl ze školství 
odejít dřív, než napáchá mnoho zla.“

Na osobnosti 
učitele záleží

I když Eva Svobodová a Miluše Vítečková 
z Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích rozhodně nezpochybňují 
význam profesní přípravy a dalšího 
vzdělávání pedagogů, myslí si, že 
pro práci pedagoga je důležitá jeho 
osobnost.

Miluše Vítečková: A máte snad ráda kolegyně, 
které se nezamýšlejí nad tí m, jak s vámi 
komunikují? V případě pedagoga v mateřské 
škole je vše ještě složitější, protože se 
dotýká dítěte na začátku dlouhé cesty jeho 
emancipace, výchovy a vzdělávání.

Eva Svobodová: Jdeme z práce a v hlavě se 
nám honí, co se zdařilo, co ne, co jsem měla 
říci v určité situaci, co raději ne. 

Chceme žít zdravě

Exoti cké ovoce 
v naší kuchyni
Všichni jistě víme, že pomeranče, mandarinky, 
citrony, grepy a další citrusové plody obsahují pro 
nás tak potřebné vitaminy, a ani se nemusíme 
učit, jak je jíst. Doby, kdy byly na trhu jen pár týdnů 
před Vánoci, jsou už téměř tři deseti letí  pryč, takže 
je můžeme koupit během celého roku. Kromě 
nich jsou ale v nabídce i plody, se kterými si leckdy 
nevíme rady.

Je nesporné, že příjem vitaminů ze stravy 
je pro zdravý lidský organismus mnohem 
výhodnější než z vitaminů v tabletách. Dnešní 
nabídka ovoce a zeleniny je i v zimě v každém 
supermarketu tak bohatá, že si občas kladu 
otázku, jestli už to není trochu „proti  přírodě“. 
Jsem toti ž spíš příznivcem sezonních potravin, 
které vyrostly v daném regionu, a farmářských 
trhů, kde člověk velmi rychle zjistí , od koho 
nakupuje, a roste tak důvěra mezi dodava-
telem a spotřebitelem. Přesto je dobře, že 
ovoce z našich českých zahrad a sadů můžeme 
dnes běžně kombinovat či doplňovat plody 
exoti ckými.

Pomeranče, mandarinky a banány milují 
děti  i dospělí, ale i spousta druhů exoti ckých 
plodů v obchodní síti  láká k ochutnání. Už se 
vám také stalo, že jste koupili krásně vyhlížející 
ovoce, nabídli je rodině a nedočkali jste se po-
chvaly? Je to většinou proto, že některé druhy 
méně známého exoti ckého ovoce či zeleniny 
neumíme konzumovat. Je toti ž třeba poznat, 
kdy je ovoce správně zralé a jak je připravit, 
aby si naši strávníci opravdu pochutnali. A je 
lepší vždy nejprve vyzkoušet jen malé množství 
neznámého plodu, protože různých alergií 
a potravinových intolerancí v naší populaci 
přibývá. V neposlední řadě také nesmíme 
zapomenout ovoce vždycky důkladně umýt!

Avokádo
Možná jste si někdy kladli otázku, jestli je ona 
zelená „hruška“ s velkou peckou – avokádo – 
ovoce nebo zelenina. Je to ovoce, ale používá 
se spíš jako zelenina. Z avokáda jsou výbor-
né například pomazánky na chléb či pečivo 
(nastrouhané avokádo smícháme například 

s nadrobno nakrájenou šunkou, majonézou 
nebo jogurtem, přidáme sůl, případně pepř 
apod.). Nastrouhaným avokádem se dají také 
výborně nastavit oblíbené krabí tyčinky. 

Avokádo je bohaté na obsah vitaminů A a C. 
Po nákupu je většinou nutné plod avokáda 
nechat v pokojové teplotě dozrát, jinak není 
příliš chutné.

Z avokáda je rovněž možné připravit kvalitní 
pleťovou masku na povadlou pleť. A pokud 
krásnou, velkou, hladkou pecku z avokáda 
zasadíme do květi náče, většinou brzy vyrazí 
a budeme mít dekorati vní pokojovou rostlinu.

Liči
Drobné plody okrasného stromu z Vietnamu 
připomínají jakési kožovité jahody. Když kožovi-
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tou slupku opatrně odloupneme (setkala jsem 
se i s tí m, že dítě slupku liči okusovalo – to 
nedovolte, ale opatrně ji odstraňte nožem, jde 
to velmi dobře), uvidíme průhlednou, sklovitou 
šťavnatou dužinu výborné chuti , která připo-
míná kombinaci ananasu, jahody a višně. Je 
velmi bohatým zdrojem vitaminu C. Semena 
liči připomínají tvarem klokočí.

Toto ovoce výborně snáší přepravu. Často se 
konzervuje jako kompot, také se suší, nejlepší 
je ale konzumovat je čerstvé – třeba jako sou-
část nedělního ovocného poháru…

Mango
Plody manga jsou poměrně velké, mohou vážit 
až 1 kg (v našich obchodech váží spíš méně). 
Mají velmi tuhou slupku a uvnitř dužiny je 
uložena velká plochá pecka, která se – na rozdíl 
od pecky z avokáda – velmi špatně odděluje, 
protože je srostlá vlákny s dužinou.

Je třeba, aby se mango konzumovalo dobře 
zralé. Obsahuje vitaminy B, C a provitamin A. 
Z jeho plodů lze také připravovat džemy, šťávy, 
kompoty nebo želé, ale to v našich podmín-
kách opravdu nebývá běžné. Češi konzumují 
mango čerstvé, což je samozřejmě nejlepší. 

Vyrábíme s dětmi
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VYRÁBÍME S DĚTMI

Potřebujeme karton velikos�  přibližně 30 × 30 cm, nůžky, tužku, velký talíř (hrnec…), jehlice nebo ostré nůžky, dlouhou 

tkaničku do bot nebo provázek, akrylátové barvy nebo alkoholové fi xy, kousek houbičky na nanášení barev.

• Námět a foto: Ivana Smutná Ilustrace: Patricie Koubská

Štěstí nosí kominíček, 

když se chytíš za knofl íček!

 Ivana Smutná Ilustrace: Patricie Koubská
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Náměty pro tvořivou 
práci

Náušnice... 

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

Jedno velké růžové a jedno velké 
světlefi alové peříčko položíme 
vedle sebe.

Navrch dáme dvě pun� kovaná peříčka. 

Jedno menší bílé položíme 
přes ně.
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... z peříček
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Alena Isabella Grimmichová, www.grimmich.cz

Potřebujeme barevná peříčka, proužek papíru, lepidlo, bavlnku, 
háčky na náušnice.

Na náušnice z peří můžeme použít kupovaná barvená peříčka nebo 
peříčka, která sami nasbíráme v přírodě. Výběr peříček a jejich barev je jen 

na vás. Jednu z možných variant popisujeme v postupu.

Ustřihneme kousek bavlnky, přeložíme ji a podle obrázku na ní uděláme 
uzlík s očkem na zavěšení háčku.

Konce svázané bavlnkou potřeme lepidlem a omotáme 
proužkem růžového papíru. Po zaschnu�  lepidla 

provlékneme očkem náušnicové háčky.

6

Očko položíme na vršek náušnice a oběma konci bavlnky svážeme 
peříčka pevně k sobě.

Nápady pro školní 
družinu

Podle šablony si obkreslíme 
tělo sněhuláka na bílý 
kancelářský papír. Vystřihneme 
ho a poskládáme jako 
harmoniku. Do středu těla 
uděláme děrovačkou nebo 
nůžkami díry.

Podle šablony si obkreslíme 
hlavu, fi xem ji dokreslíme, 

vystřihneme nos a přilepíme 
ho. Dále si podle šablony 

vystřihneme mašličku, 
poskládáme ji také do 

harmoniky a v jejím středu 
prorazíme díru. 

Z bílého kartonu vystřihneme 
sněhulákovi ruce a přilepíme 

je na tělo – harmoniku. 
Do jedné srolované ruky 
zasuneme košťátko (ze 

sušené rostlinky). 

Z  balicího papíru vystřihneme 
klobouk, nalepíme ho na 
bílý karton a vystřihneme 
ho s bílým lemem papíru. 
Dokreslíme ho fi xem 
a přilepíme ho sněhulákovi na 
hlavu. Hlavu přilepíme izolepou 
ke špejli.

K hlavě na špejli nasuneme mašli a poté tělo. Hranolek 
polystyrenu obalíme balicím papírem se zimními motivy 
a sněhuláky do něj zapícháme.
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Potřebujeme anilinové barvy, štětec, nůžky na papír, 
entlovací nůžky, mycí houbu, misku na vodu, lepidlo na 

papír, bílý karton, modrý karton, černou tuš, špejle, Savo 
nebo zmizík, bílou temperovou barvu, alobal.

Potřebujeme špejle, kancelářský papír, nůžky, děrovačku 
na papír, bílý karton, černý fi x, barevné papíry, zbytky 

balicích papírů na řezané květiny, lepidlo na papír, sušené 
rostliny nebo drobné větvičky, balicí papír se zimními 

motivy, polystyren ve tvaru kvádru, izolepu, šablonu – tělo 
a hlavu sněhuláka – a mašle.

Mrazík 
Sněhulák 
na špejli

NÁPADY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Alena Kulhánková, ZŠ Palachova, Žďár nad Sázavou
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Na zaschlý lavírovaný karton 
nakreslíme špejlí namáčenou do 

Sava nebo zmizíkem postavu 
mrazíka podle našich představ. 

Zimní pozadí na modrém 
kartonu vytvoříme pomocí otisků 
alobalu. Do dlaně si namačkáme 
alobal, zlehka ho natřeme bílou 

temperovou barvou a otiskujeme 
ho na karton.

Po zaschnutí práce 
dokreslíme mrazíka 
černou tuší. Nalepíme 
ho na bílý karton 
a vystřihneme ho 
entlovacími nůžkami.

Mrazíka nalepíme na 
modrý karton a kolem něj 
přilepíme kousky papírů 
z lavírovaného kartonu, na 
který jsme nakreslili Savem 
nebo tuší hvězdičky, vločky 
nebo puntíky.
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Bílý kreslicí karton namočíme mycí houbou. Zapouštíme do něj 
štětcem anilinové barvy v modrých odstínech. Můžeme použít 

i malé množství zelené.

Až do 31. 3. 2018 běží grantová výzva! 
Platí pro MŠ z Karlovarského, 
Ústeckého, Libereckého, 
Středočeského kraje a z Prahy.

A k tomu se 1. 2. 2018 v Praze koná 
konference!

Zahrada hrou
1. Školní zahrada, která všestranně rozvíjí děti, podporuje 

kontakt s přírodou, pomáhá pedagogům v jejich práci, 
je provázaná se školním vzdělávacím programem, 
posiluje spolupráci s rodiči i místní komunitou. 

2. Grantový program, který nabízí školám finanční 
a odbornou pomoc při proměnách jejich zahrad.

www.nadace-promeny.cz

Psaní bez písmen

Karnevalová výzdoba 
Dě�  měly ve školce karneval a vyzdobily si třídy barevnými fáborky a girlandami. 
Pomůžeš jim třídu dozdobit?

(Dokreslování tvarů a držení plynulé linky je důležité pro budoucí psaní.)

Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Počty bez čísel
Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Sněhuláci na školní zahradě
Na školní zahradu napadala spousta sněhu a dě�  z něj udělaly sněhuláky. Který sněhulák je největší? Který 
je nejmenší? Který má nejvíc knofl íků? A který jich má nejméně? Je na zahradě více dě� , nebo sněhuláků? 
Kolik sněhuláků má klobouk s pun� ky? A kolik s proužky?

(Porovnávání počtu a velikosti  je důležité pro budoucí počítání.)
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Zaujalo nás

Děti  jsou bytosti  
plné fantazie
Tvrdí to Olga Zemanová, jejíž kniha 
O kouzelném semínku se zaměřuje právě na 
rozvoj fantazie malých dětí . Povídaly jsme 
si o knize i o tom, jak tuto schopnost u dětí  
podporovat.

PROF. MUDR. MICHAL HRDLIČKA, CSC., 

Vaše kniha se věnuje rozvíjení fantazie. Proč 
fantazii u dětí  rozvíjet?
Fantazie k dětskému světu neodmyslitelně patří, 
v některých knihách se dokonce dočtete, že vrchol 
lidské fantazie nastává v předškolním věku a s ná-
stupem do školy a s dalším životem postupně kle-
sá. Možná by se tedy spíš hodilo říct, proč fantazii 
v dětském věku nezabíjet. Můj pohled je takový, že 
se špetkou fantazie je život vždy o něco barevnější 
a hezčí. Je dokázáno, že jedinci s rozvinutou fanta-
zií snáze nachází různá řešení problémů, dokáží se 
na věc dívat z více úhlů, dovedou si představovat, 
například při čtení knížky nebo vyprávění, zkrátka 
řečeno mají bohatý vnitřní život. Myslím, že bych 
neměla opomenout ani fakt, že u spousty profesí 
je fantazie předpokladem úspěchu.

A jak to můžeme udělat?
Když shrnu základní princip dvěma slovy, tak řeknu 
„dítě neomezovat“, anebo spíš raději trochu delší 
verzi: „omezovat, jen když je to skutečně nutné“. 
Dítě je neuvěřitelně kreati vní bytost plná touhy 
objevovat, hledat nejrůznější řešení, zkoušet věci, 
vymýšlet, vymýšlet a vymýšlet. Přístup většiny 
dospělých však dítě omezuje. Dítě postupně ztratí  
jistotu, protože chce dělat vše správně a najednou 
neví, co správné je a co ne, a tak přestává hledat 
nová řešení a omezuje se na ta „správná“, která již 
byla odsouhlasena někým dospělým. Nejen pro 
rozvoj fantazie je důležité, aby se dítě cíti lo bezpeč-
ně a vědělo, že každý jeho názor bude kladně při-
jat. Ano, některé dětské názory pro nás mohou být 
úplné nesmysly, ale nezapomeňme, že je to názor 
jedince, byť malého, a každý názor je správný. Dále 
bychom neměli dítěti  říkat, že něco dělá špatně. 
Vždy je dobré uznat jeho počínání, a pokud je to 

ZAUJALO NÁS

Dětskou fantazii blokují předem 
daná řešení, předem určená 
funkce věcí, hotové příběhy, 
obavy z chybování, obavy 
z názorů dospělých. Ve škole pak 
„papouškování“ látky a utkvělé 
představy, že je jen jedno správné 
řešení. 
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něco, co se zásadně neslučuje s naší představou, 
tak jej i tak uznat a následně nabídnout alternati -
vu, nebo ještě lépe nechat dítě vymyslet alternati -
vu samotné. Jedna z dalších možností  je pokládat 
otevřené otázky. To jsou ty, na které se neodpoví-
dá ano nebo ne. A ano, opět kladně přijmout od-
pověď. A když za vámi dítě přijde s otázkou typu: 
„Co to je?“, zapojit jej do hry a oplati t mu stejně: 
„A co myslíš, že to je?“ Fantazie se nechá rozvíjet 
při jakékoli činnosti , kterou společně děláme, ať už 
jde o výtvarné, dramati cké, hudební nebo jakékoli 
jiné akti vity, stačí jen každému nechat prostor pro 
vlastní projev, a když to situace vyžaduje, tak dítěti  
pomoci udělat onen pomyslný první krok.

Jak rozvíjet dětskou fantazii třeba při běžných 
činnostech v mateřské škole?
Pokud se dětí  ptáme na jejich názor, pak je vhodné 
jej uznat a neopravovat. Pokud máme nějakou 
dramati ckou akti vitu, tak necháme děti  vycházet 
z jejich nitra, tak jak to cítí  ony, nikoli jak my si 
představujeme, „aby to vypadalo“. Když tvoříme, 
tak dětem nepředkládat, „jak to má vypadat“, ale 
opět je nechat, ať tvoří podle vlastních představ. 
Ano, vysvětlíme pracovní postup, ale už jim neříká-

me, že tohle bude tady a tamto tamhle. A hlavně 
dětem nikdy do tvoření nezasahujeme. Když 
objevíme něco, co bychom chtěli opravit, tak si to 
zapamatujeme a za nějaký čas najdeme činnost, 
při které děti  upozorníme na to, jak je to správně, 
ale aniž bychom jim říkali, že něco udělaly špatně. 
Například když děti  namalují žira�  krky lidské po-
stavě, tak si třeba za pár dní na panence ukážeme, 
jaké jsou proporce lidského těla, ale o tom, že kres-
lily dlouhé krky, nemluvíme. Dále se můžeme ptát, 
jak bychom mohli vyřešit určitou situaci, nebo 
vymýšlet různé příběhy. Je toho skutečně hodně, 
fantazii se přece meze nekladou. (úsměv)

U jak malých dětí  se už můžeme snažit 
o rozvíjení fantazie? 
Děti  jsou plné fantazie, ale svět, který je obklopuje, 
a náš přístup tuto fantazii brzdí. Když teď odpovím 
na otázku, tak už u těch nejmenších. V tomto 
případě nelze uvést přesný věk, protože každé dítě 
je jiné, ale obecně lze říci, že v okamžiku, kdy začne 
mít zájem o okolní svět. Samozřejmě zde mluvím 
o činnostech přiměřených věku. 

Co může fantazii malých dětí  naopak blokovat?
Dnešní svět dětem bohužel nedává mnoho 
příležitostí  k rozvíjení vlastní fantazie. Vše, až na 
světlé výjimky, má svůj předem jasně daný účel, 
a když náhodou dítě použije věc nebo své myšlení 
jinak, je dospělými rychle vráceno zpět do vyjetých 
kolejí. Například si dítě vezme lžíci a jde s ní sypat 
písek nebo kamínky na pískoviště. Co udělá většina 
dospělých? Vezme mu lžíci a upraví jeho myšlení: 
lžíce je na jídlo, na písek je lopati čka. Ale když se 
nad tí m člověk zamyslí, tak jde přece jen o lžíci, 
která se po hraní umyje a je jako nová. Tak proč 
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Přehled rozměrů a ceník inzerce  
časopisu Informatorium 3–8

MEDIAKIT 2018

A  A 2. a 3. obálka 
26 000 Kč

4. obálka 
40 000 Kč

Příprava podkladů

Bonusy

Náklad

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet 
vkladů, facebooková prezentace.

14 000 výtisků, z toho předplatitelé 8 000 v ČR,  
600 na Slovensku 

Plocha určená pro prezentaci pobytů, 
výletů a mimo školních aktivit. Inzerát 
obsahuje textovou část a obrazovou část. 
Textová část má maximálně 400 znaků. 
Inzerci zpracujeme sami ze zadaných 
podkladů. 

Standardní inzertní plochy Speciální inzertní plochy

Speciální inzertní plochy

•  umístění na inzertních stranách časopisu •  umístění na redakčních stranách časopisu

•  umístění na redakčních stranách časopisu

Vkládaná inzerce

Webová inzerce – bannery

A

T

T

T

T

T

T

B

C C

A  16 000 Kč

9 000 Kč

10 000 Kč

7 800 Kč

8 000 Kč

4 000 Kč

2 200 Kč
Spad: 210 x 285 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 273 mm

C Spad: 103 x 140 mm + 5mm
Zrcadlo: 97 x 134 mm

2 Malý podval 
Zrcadlo: 198 x 68 mm

B Spad: 210 x 140 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 134 mm

1 Velký podval 
Zrcadlo: 198 x 90 mm

3 

T 

Tip 
Zrcadlo: 116 x 60 mm

Aktivity 
Zrcadlo: 90 x 73 mm

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 do 20 g .............................................. 2,60 Kč/kus
 do 50 g .............................................. 4,50 Kč/kus
 do 100 g ............................................ 6,00 Kč/kus
 do 150 g ............................................ 7,40 Kč/kus

Velký  1920 x 400 px  .....................3 000 Kč/měsíc
Malý 300 x 300 px ........................1 500 Kč/měsíc

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný 
rozměr s ořezovými značkami, při formátu na 
spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky 
v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve 
vektorovém formátu (.eps, .ai)

1

2

3

3

1/1

1/2

1/4 1/4

Kontakt na inzertní oddělení
Richard Klimeš 

E-mail: klimesr@portal.cz 
Tel.: 724 635 672
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Harmonogram uzávěrek  
časopisu Informatorium 3–8

Kontakt na inzertní oddělení
Richard Klimeš 
E-mail: klimesr@portal.cz 
Tel.: 724 635 672

 Číslo Termín uzávěrky Termín vydání

1/2018 20. 12. 2017 5. 1. 2018
2/2018 24. 1. 2018 6. 2. 2018
3/2018 21. 2. 2018 5. 3. 2018
4/2018 21. 3. 2018 4. 4. 2018
5/2018 19. 4. 2018 4. 5. 2018
6/2018 23. 5. 2018 7. 6. 2018
7/2018 23. 8. 2018 5. 9. 2018
8/2018 20. 9. 2018 5. 10. 2018
9/2018 19. 10. 2018 2. 11. 2018

10/2018 21. 11. 2018 6. 12. 2018


