
 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokanovy kufry 
ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Zatímco v předchozím školním roce proběhlo seznamování pedagogů v mateřských školách 

s Klokanovým kufrem pod odborným vedením lektorky, přecházeli pedagogové v tomto školním roce 

k další části projektu. Měli k dispozici tutora, který s nimi konzultoval postřehy a nápady a přiváděl je 

pomalu k samotnému praktickému využití pomůcky. 

o ,,Zaměřovala jsem se na diagnostiku během dne při hrách a 

řízených činnostech“ 

o ,,Je dobré mít dopředu promyšlené činnosti Klokanova kufru 

a častěji je střídat, určitě mu budeme věnovat více prostoru“ 

 

• I tady však byla realizace kvůli současné době pandemie a s ní 

spojených vládních opatření lehce narušena. Zatím se proto 

nestihlo s dětmi ,,projít“ všechny oblasti Klokanova kufru (řeč). 

           

• V příštím školním roce již dojde k samotnému prvku realizace a evaluace. Pedagogové, 

nyní získávající zkušenosti, věří, že pracovat s Klokanovým kufrem samostatně a sdílet 

jejich zkušenosti ostatním pedagogům úspěšně zvládnou. 

           

• Lenka Hebrová DiS., pedagog z MŠ Jamné nad Orlicí shrnula rok následujícími postřehy: 

 

• Co říkají tutoři o této aktivitě? 

           o Tutor 1: „Ke zvyšování kompetencí pedagoga dochází jeho 

praxí se samotným materiálem a konzultací s tutory.“ 

o Tutor 2: „Jednotlivé pomůcky se začaly využívat pro rozvoj 

oslabených oblastí i k zavedení plošné vstupní diagnostiky.“ 

           



 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokanovy kufry 
MŠ Králíky, Pivovarská 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Zatímco v předchozím školním roce proběhlo seznamování pedagogů v mateřských školách 

s Klokanovým kufrem pod odborným vedením lektorky, přecházeli pedagogové v tomto školním roce 

k další části projektu. Měli k dispozici tutora, který s nimi konzultoval postřehy a nápady a přiváděl je 

pomalu k samotnému praktickému využití pomůcky. 

• Pedagogové v tomto roce pravidelně využívali didaktické 

pomůcky Klokanova kufru. 

• Klokanův kufr byl využit nejen v rámci diagnostiky 

předškolních dětí, ale i při běžném naplňování cílů RVP PV. 

• V příštím školním roce již dojde k samotnému prvku realizace a evaluace. Pedagogové, 

nyní získávající zkušenosti, věří, že pracovat s Klokanovým kufrem samostatně a sdílet 

jejich zkušenosti ostatním pedagogům úspěšně zvládnou. 

           

• Pedagogové z MŠ Pivovarská, Bc. Jarmila Kainková a 

Ludmila Vaníčková, mají s Klokánkem dobré zkušenosti: 

o ,,Díky Klokanovu kufru se nám snáze daří diagnostika, lépe 

chápeme tuto problematiku.“ 

o ,,Zkušenosti, které jsme načerpaly pod vedením tutorky, 

jsou vyčerpávající.“ 

 

 

           

• Co říkají tutoři o této aktivitě? 

o Tutor 1: „Ke zvyšování kompetencí pedagoga dochází jeho praxí se samotným 

materiálem a konzultací s tutory.“ 

o Tutor 2: „Jednotlivé pomůcky se začaly využívat pro rozvoj oslabených oblastí i 

k zavedení plošné vstupní diagnostiky.“ 

 



 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokanovy kufry 
ZŠ a MŠ Písečná 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Zatímco v předchozím školním roce proběhlo seznamování pedagogů v mateřských školách 

s Klokanovým kufrem pod odborným vedením lektorky, přecházeli pedagogové v tomto školním roce 

k další části projektu. Měli k dispozici tutora, který s nimi konzultoval postřehy a nápady a přiváděl je 

pomalu k samotnému praktickému využití pomůcky. 

• V tomto roce v MŠ Písečná byl předán Klokanův 

kufr jinému pedagogovi. Díky pomoci tutorky je 

ale MŠ Písečná již nyní schopna pracovat 

s Klokánkem samostatně. 

• V příštím školním roce již dojde k samotnému prvku realizace a evaluace. Pedagogové, 

nyní získávající zkušenosti, věří, že pracovat s Klokanovým kufrem samostatně a sdílet 

jejich zkušenosti ostatním pedagogům úspěšně zvládnou. 

           

• V MŠ je Klokánek mezi dětmi oblíbený, rádi 

s ním pracují a věnují mu hodně času. Pokud 

dítě nějakou oblast nezvládá, pedagogové mu 

věnují větší péči a danou oblast s ním 

v případě potřeby opakovaně procvičují. 

 

 

           

o Kristýna Petráčková, pedagog v MŠ 

Písečná, si Klokánka chválí: „Klokanův kufr 

je skvělý pomocník. Pracujeme se všemi 

dětmi a co nejvíce procvičujeme.“ 

 

 

           

• Co říkají tutoři o této aktivitě? 

           
o Tutor 1: „Ke zvyšování kompetencí pedagoga dochází 

jeho praxí se samotným materiálem a konzultací 

s tutory.“ 

o Tutor 2: „Jednotlivé pomůcky se začaly využívat pro 

rozvoj oslabených oblastí i k zavedení plošné vstupní 

diagnostiky.“ 



 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokanovy kufry 
MŠ Letohrad, Taušlova 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Zatímco v předchozím školním roce proběhlo seznamování pedagogů v mateřských školách 

s Klokanovým kufrem pod odborným vedením lektorky, přecházeli pedagogové v tomto školním roce 

k další části projektu. Měli k dispozici tutora, který s nimi konzultoval postřehy a nápady a přiváděl je 

pomalu k samotnému praktickému využití pomůcky. 

• Pedagogové v tomto roce pravidelně využívali didaktické pomůcky 

Klokanova kufru. 

• Klokanův kufr byl využit i pedagogickými asistenty při práci s dětmi 

se speciálními vzdělávacími potřebami, dětmi ohroženými školním 

neúspěchem i cizinci. 

• V příštím školním roce již dojde k samotnému prvku realizace a evaluace. Pedagogové, 

nyní získávající zkušenosti, věří, že pracovat s Klokanovým kufrem samostatně a sdílet 

jejich zkušenosti ostatním pedagogům úspěšně zvládnou. 

           

• Hodnocení aktivity od Jany Václavkové, 

pedagoga v MŠ Taušlova: 

o „Díky paní tutorce jsme získali spoustu 

informací, jak s Klokanovým kufrem 

pracovat.“ 

o „Byl pro nás dobrou pomůckou při posouzení 

školní zralosti u předškolních dětí.“ 

o „Učíme se s pomůckou pracovat i při 

diagnostikování dětí při nerovnoměrném 

vývoji.“ 

 

 

           

• Co říkají tutoři o této aktivitě? 

           o Tutor 1: „Ke zvyšování kompetencí pedagoga 

dochází jeho praxí se samotným materiálem a 

konzultací s tutory.“ 

o Tutor 2: „Jednotlivé pomůcky se začaly využívat 

pro rozvoj oslabených oblastí i k zavedení 

plošné vstupní diagnostiky.“ 

           



 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokanovy kufry 
MŠ Letohrad, U Dvora 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Zatímco v předchozím školním roce proběhlo seznamování pedagogů v mateřských školách 

s Klokanovým kufrem pod odborným vedením lektorky, přecházeli pedagogové v tomto školním roce 

k další části projektu. Měli k dispozici tutora, který s nimi konzultoval postřehy a nápady a přiváděl je 

pomalu k samotnému praktickému využití pomůcky. 

• Pedagogové pracují s Klokanovým kufrem pro určení školní zralosti 

u předškolních dětí 

• Asistenti pedagogů využívají Klokanův kufr při práci s inkludovanými 

dětmi i pro rozvoj dětí s vývojovou dysfázií a OMJ 

• V příštím školním roce již dojde k samotnému prvku realizace a evaluace. Pedagogové, 

nyní získávající zkušenosti, věří, že pracovat s Klokanovým kufrem samostatně a sdílet 

jejich zkušenosti ostatním pedagogům úspěšně zvládnou. 

           

• Daniela Marešová, pedagog v MŠ U Dvora, hodnotí 

spolupráci s Klokanovým kufrem: 

o „Tutoriální vedení bylo velmi přínosné. Postupnými kroky 

budeme schopni v příštích letech diagnostikovat všechny 

ročníky docházející do naší školky, protože práce 

s Klokánkem je zakomponována do plánování našich 

pedagogů.“ 

 

 

 

           

o „Vzhledem k uzavření provozu MŠ spojené 

s onemocněním COVID jsme museli přerušit přípravné 

práce na ukázkových hodinách, ve kterých ale budeme od 

září pokračovat.“ 

 

 

           

• Co říkají tutoři o této aktivitě? 

           
o Tutor 1: „Ke zvyšování kompetencí 

pedagoga dochází jeho praxí se samotným 

materiálem a konzultací s tutory.“ 

o Tutor 2: „Jednotlivé pomůcky se začaly 

využívat pro rozvoj oslabených oblastí i 

k zavedení plošné vstupní diagnostiky.“ 

           


