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Projekt Česko-bavorské výměny pedagogů 
mateřských škol a školních družin 
 

 

 

Informační, kontaktní a plánovací seminář 

pro pedagogy MŠ a ŠD 

 

12. – 13. května 2017, Cham 

 
 

 
Program semináře  
 

pátek 12. května 2017  

příjezd 

od 12.30 ubytování v hotelu 

13:00 společný oběd 

14.00 zahájení semináře, česko-německá jazyková animace  

14.30 informace o činnosti Tandemu, programy podpory Tandemu v 
předškolní oblasti  

15.00 krátké představení účastníků a seznamovací aktivity 

15.30 přestávka a občerstvení 

16.00 předškolní vzdělávání a výchova v Česku a v Bavorsku 

 jazyková animace 

17.00 přeshraniční spolupráce a příklady z praxe 

17.30 výměny pedagogů - přínos 

18.00 představení zařízení a jejich projektů  

19.00 večeře 

 přeshraniční spolupráce: prostor pro otázky, výměnu 
zkušeností, diskuzi, možnost získání kontaktů  

 pomoc při komunikaci /tlumočení/ zajištěna  

 

 

 

 

 



 

sobota 13. května 2017 

  9.00 česko-německá jazyková animace 

  9.30 informace k projektu česko-bavorských výměn pedagogů  

10.30 přestávka a občerstvení 

10.45 výměna nápadů a zkušeností v malých skupinkách, zpracování 
prvotních nápadů 

11.30 prezentace návrhů – postřehy a diskuze 

12.15 závěrečná jazyková animace a evaluace 

12.30 oběd 

14.00 v případě zájmu individuální poradenství k plánování, realizaci 
a financování česko-německých projektů nebo možnost dále 
plánovat výměny 

odjezd 
 

Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce, jednotlivé části 
budou simultánně tlumočeny. Seminář bude doprovázet zkušená jazyková 
animátorka. 

Seminář je pro účastníky zdarma. Tandem přebere náklady na ubytování a 
stravu. Účastníci budou ubytováni na jednolůžkových pokojích. Náklady na 
dopravu lze podpořit maximální částkou 20 euro.  

Během konání semináře nás můžete zastihnout na telefonních číslech 
+420 601 550 765 nebo +49 160 118 3640, jinak na kontaktech uvedených 
níže. 

 

Vedení semináře: 

Eva Danielová, Tandem Plzeň 

 danielova@tandem-org.cz, tel.: +420 377 631 490 

Xenia Vyhnalek, Tandem Regensburg 

 vyhnalek@tandem-org.de, tel.: +49 941 585 57 24 

 

Místo konání: 

Hotel am Regenbogen 
Schützenstraße 14 
93413 Cham  
Tel.: +49 9971 8493 
http://www.hotel-am-regenbogen.de  
 

Místo konání je dobře dostupné vlakem, hotel je od nádraží v Chamu 
vzdálen asi 15 minut chůze. Přímo před hotelem je neplacené parkoviště. 
Mapu místa najdete zde: https://goo.gl/maps/chZ25xj9bgN2.  
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