
Akreditované vzdělávací programy

Dobrý začátek pro MŠ: podpora sociálního
a emočního vývoje dětí předškolního věku

Metodika Dobrý začátek® představuje soubor metod a aktivit, které učiteli pomáhají
v nesnadných výchovných situacích a vedou k dlouhodobé změně vzorců chování u dětí
v oblastech navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí, řešení konfliktů, snižování
agresivního chování.

Cílem vzdělávacích programů je prohloubit dovednosti pedagogů pro podporu sociálního
a emočního vývoje dětí v MŠ. Programy jsou v délce 40 nebo 17 hodin.

Absolventům vzdělávacího programu dále
nabízíme mentorskou podporu. 
Tato následná péče je určena všem, kdo
metodiku zavádí do vlastní praxe a uvítají
odborné vedení. 

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Metodickou podporu poskytuje kvalifikovaný
lektor metodiky Dobrý začátek®. K financování
balíčku služeb lze využít šablonu Osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků
ve vzdělávání MŠ, 1.I/4 Vzdělávání pracovníků
ve vzdělávání MŠ, 1.I/5 Spolupráce 
pracovníků ve vzdělávání MŠ.

Mgr. Kateřina Michalová 
Koordinátorka metodiky Dobrý začátek®
michalova@scholaempirica.org

Návazná mentorská podpora

Níže uvedené služby můžete libovolně
nakombinovat.

Dobrý začátek – Návazná mentorská podpora

https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/kurzy-a-seminare/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
mailto:michalova@scholaempirica.org


Dobrý začátek® – Metodická podpora

Konzultace s mentorem DZ (osobní/online)

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Hospitace – návštěva mentora ve Vaší MŠ

Náslech dobré praxe v MŠ mentora

Mentor poskytuje zájemcům vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se
metodiky Dobrý začátek  
Časová dotace 2 vyučovací hodiny (90 minut) 
Termíny dohodou
Místo konání ve vaší MŠ či online
Maximálně 5 účastníků 
Možnost financování ze šablon OP JAK
Cena za službu je 2.000 Kč

Vaše návštěva v MŠ, kde probíhá dobrá praxe, přímo ve třídě mentora

Po náslechu (cca 135 min) následuje diskuse a rozbor, kde Vám mentor poskytuje vysvětlení a
odpovídá na Vaše dotazy (cca 45 min)
Časová dotace 4 vyučovací hodiny (180 minut)
Termíny dohodou
Místo konání v MŠ dobré praxe
Maximálně 2 účastníci
Možnost financování ze šablon OP JAK
Cena za službu je 2.000 Kč

Sami uvidíte přímo v terénu mentora a na vlastní kůži zažijete, jak metodika Dobrý začátek rozvíjí        
socio-emoční dovednosti dětí

Mentor sleduje, jak funguje metodika ve vaší třídě, poté následuje reflexe, diskuze

Časová dotace 4 vyučovací hodiny (180 minut)
Termíny dohodou
Místo konání ve vaší MŠ
Maximálně 1 účastník
Možnost financování ze šablon OP JAK
Cena za službu je 3.000 Kč

       a sdílení dobré praxe 

Nakombinujte si libovolně svůj balíček služeb:

Dobrý začátek – Návazná mentorská podpora

https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/

