
Reference na semináře pro mateřské školky 
 
 
“Na semináři se dozvíte mnoho nových a zajímavých informací. Informace využijete, 
jak při individuální, tak při skupinové výuce a zaručeně budete odcházet s elánem do 
práce.” 
Lucie Jirková, MŠ speciální, Praha 

 

“Seminář doporučuji všem, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti propagace. Velmi 
poučné a prospěšné pro výuku v MŠ.” 
Martina Johanovská, MŠ Žitenice 

 

“Seminář doporučuji, máme ve školce interaktivní tabuli a pořádně jsem nevěděla, co 
si mohu vytvořit sama. A zde mi to jasně a názorně vysvětlili.” 
 
 

“Vřele doporučuji! Pohodová atmosféra, mnoho námětů, skvělá lektorka, velmi 
užitečné - vše do praxe.” 
Mgr. Lenka Iserová, MŠ Žitenice 

 

“Přínosné pro začátečníky i pokročilé, srozumitelný postup. Nechybí chvilky pro 
odlehčení a odpočinek.” 
Mgr. Eva Fibrová, ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov 

 

“Šla jsem na seminář s obavou, že jako začátečník nezvládnu práci, ale po chvíli mé 
obavy odezněly.” 
 “Tento seminář mohu vřele doporučit. Vše je pomalu a srozumitelně vysvětleno, 
ponechán dostatek času pro realizaci úkolů. Vše prakticky využitelné v MŠ.” 
 

 
“Seminář byl přínosný velmi. V naší MŠ máme již jednu interaktivní tabuli a brzy 
budeme mít druhou. Poznatky z tohoto semináře jsou pro nás dosti potřebné.” 

   

“Velmi hezky a odborně vedený seminář. Vysvětlení přijatelnou formou i pro 
začátečníky. Jen důležité informace, nic zbytečného.” 

  

“Z úplné nevědomosti jsem začala mít představu o interaktivní výuce.” 

Mgr. Věnceslava Koubová, MŠ Sluníčko Roudnice nad Labem 

  

“Přehledné a sroumitelné uvedení do problematiky interaktivní výuky v MŠ - inovace 
do blízké budoucnosti, zatraktivnění předškolního vzdělávání. Zaměření přímo pro 
MŠ - myslím, že mi to hodně pomůže v přímé práci s dětmi.” 

Zdenka Krumhanzlová, MŠ Sluníčko 

  

"Seminář se mi velmi líbil a byl pro mou práci velkým přínosem, neboť jsem si mohla 
vše prakticky vyzkoušet." 

Iveta Steiss, REZA MB MŠ a jesle o.p.s. 
  

"Perfektní práce, jednoduchá sestava výukových programů s minimálními 
dovednostmi a využití pro všechny věkové kategorie." 

Mgr. Alena Kořínková, MŠ Štětí 
  

http://www.slunicko-ms.wz.cz/


"Seminář velmi vhodný i pro úplné začátečníky, leč nadšení pro nové způsoby 
práce." 

Bc. Jitka Mladenovová, ZŠ a MŠ Dolní Břežany 

  

“Seminář mi pomohl ujasnit si využití interaktivní tabule v prostředí MŠ.” 
 

“Seminář byl přínosný svou praktičností, srozumitelností. Vše jsme si mohli 
vyzkoušet. 
Lenka Barochová, MŠ Košťálov 

  

“Pěkné, nápadité, dobře srozumitelné i pro naprosté začátečníky.” 
Bc. Renata Krejčí, MŠ Rokycany, Školní ulice  
 

“Seminář byl přínosný velmi. V naší MŠ máme již jednu interaktivní tabuli a brzy 
budeme mít druhou. Poznatky z tohoto semináře jsou pro nás dosti potřebné.” 

  

“Naprosto nové poznatky, obohacující forma vzdělávací práce v MŠ.” 

Naděžda Kočařová, MŠ Bruntál, Komenského 

  

"Seminář je velmi přínosný pro získání zkušeností a vědomostí pro využití interaktivní 
tabule v MŠ. Praktické ukázky výborné, kontakty a výukové materiály, odkazy super!" 

Šárka Hedrlínová, MŠ Klučov 

  

"Vhodné tempo přednášky, dobrý individuální přístup, dobré rady." 

Stanislava Lisse, MŠ Louny, www.msfugnerova.cz 

 

"Doporučuji všem, kteří se chtějí dále vzdělávat v této oblasti." 

Marie Janoušková, MŠ Louny, www.msvdomcich.cz 

  

"Práce s interaktivní tabulí velmi obohatí předškolní vzdělávání." 

Dagmar Kuncová, ZŠ a MŠ Herálec 
 

"Interaktivní výuka baví malé i velké." 

Bc. Jana Křížová, MŠ Sosnová 
 

"Vřele doporučuji všem. Paní lektorka vše dokonale vysvětlí, ukáže a procvičí, 
přizpůsobí tempu a znalostem účastníků." 

Martina Jedličková, MŠ Harmonie  

 

“Seminář byl naprosto úžasný!!! Těším se na práci s interaktivní tabulí a výrobu 
příprav!!!” 
Mgr. Ivana Krutilová, MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 

 

“Seminář se mi velmi líbil, byl pro mne přínosem nejen po stránce příprav podkladů, 
ale také při výběru a koupi tabule.” 
Bc. Vendula Pánková, MŠ Sněženka, Frýdek-Místek 

 

“Na seminář jsem šla pro inspiraci, i když interaktivní tabuli v MŠ nemáme. Nyní mám 
pocit, že ji nutně potřebuji mít ve třídě:-)” 
 

“Velmi doporučuji paním učitelkám, které mají chuť připravit dětem zajímavou výuku.” 

Bc. Marcela Němcová, MŠ, Smetanova, Humpolec 
 
 
 

http://www.msfungerova.cz/
http://www.msvdomcich.cz/


“Nebát se jít do něčeho nového, nezáleží na věku a zkušenostech s PC.” 
 

“I já jsem se tohoto semináře zúčastnila na doporučení kolegyně a jsem za její 
doporučení ráda. Paní lektorka byla obdivuhodná, klidná, ochotná.” 

Veronika Zlochová, MŠ, Praha 2, Na Děkance 
   

"Seminář doporučuji. S tabulí jsem se pracovat obávala. Po semináři mám velké 
plány." 

Jana Mullerová 

  

"Školení rozhodně doporučuji. Mně, jako úplnému začátečníkovi bylo velkým 
přínosem. Výklad byl srozumitelný, lektorka vyhověla každému požadavku, 
odpověděla na všechny otázky." 

Šimonovská Marcela 

  

"Nebojte se interktivní tabule, dobří lektoři vám vše rychle vysvětlí. My tu zkušenost 
máme. Teď víme, že interaktivní tabule má v mateřské škole místo." 

Libuše Lichtnegerová 

  

"Seminář bych doporučila všem, které baví kreativní a zážitkové učení. Pro rozvoj a 
výuku dětí zábavnou formnou." 

  

"Velice děkuji za příjemné setkání, za inspiraci pro další naše aktivity." 

Ilona Sedlářová 

  

"Doporučujeme skvělou lektorku a báječný srozumitelný výklad." 

Soňa Doubková 

  

"Seminář doporučuji pro ty, kteří se chtějí naučit základy programu Smart Notebook, 
zejména práci v něm." 

  

"Toto školení doporučuji dalším učitelkám v MŠ, vše, co je jim nejasné si mohou 
vyzkoušet, dozví se mnoho zajímavých cvičení a stylů jak s IT pracovat." 

Kristýna Ihmová 

  

"Seminář bal pro mě velkým přínosem. Díky možnosti pracovat s tabulí se naše 
činnosti stanou zábavné a nové. Děti práci s touto technikou mají rády a rychle 
vstřebávají. 
Hana Blažková 

  


