
 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání  
v rámci MAP rozvoje vzdělávání pro území MAS POLIČSKO z.s. 

 
Konáno dne: 4.5.2016 

Zahájeno: 13:00   Ukončeno: 15:00 

Zapsala: Jiřina Marečková 

Přítomni: viz.prezenční listina 

Program:  

1) Informace o dotaznících: 

- Zástupci přítomných mateřských škol dosud neobdrželi výstupy z dotazníků 

- Představení výstupů z agregovaných dat – přítomným byly představeny výstupy z dotazníku 

v pro MŠ. Materiály obdrželi písemně 

2) Řízené rozhovory: 

- Byly absolvovány individuální schůzky s 15 z 20 MŠ v regionu. Poslední budou zrealizovány 

následující týden.  

- Z rozhovorů bylo patrné :  

a. Inkluze – plošně nemají potřebu speciálních integračních ani inkluzivních opatření. 

Mají zájem o doškolení zbývajících pedagogů v oblasti logopedické prevence. 

Zástupci MŠ v Telecím a Starém Svojanově uvedli, že u nich logopedická prevence 

neprobíhá v důsledku neproškolení pedagogů. 

V MŠ Telecím zvažují sociálního pedagoga v součinnosti se speciálním pedagogem.  

b. Dostupnost – v MŠ, kde přijímají dvouleté děti, mají zájem o chůvu a vzdělávání 

pedagogů v oblasti specifik práce s dětmi dvouletými. Dostupnost bude zajištěna i 

vytvořením bezbariérovosti. 

c. Kvalita – Vzdělávání pedagogů 

I. Sebereflexe, sebepoznání, komunikace -  v některých MŠ se zajímají o 

psychohygienu pedagogů, aby předcházeli rizikům syndromu vyhoření. 

Naráží tady ovšem na problém hodinového fondu kurzu, který by měl každý 

individuálně absolvovat.  Proto se jim zdá výhodnější týmové vzdělávání, 

zvláště u menších MŠ.  

II. Pre - gramotnost – čtenářská, možná spolupráce s knihovnami, matematická, 

polytechnická.  

- Všeobecně v rámci šablon panuje zájem o pozici školního asistenta.  

3) Jak může MAP pomoci v území k rozvoji spolupráce mezi MŠ a partnerství, představeny byly 

následující možnosti spolupráce  

a. Vypracuje se určitý plán aktivit a přehled investic v oblasti předškolního vzdělávání, 

to motivuje ředitele MŠ k plánování činnosti jejich organizace. 



 

b. Setkávání a možná další spolupráce v území – MŠ Kvítek Bystré organizuje v měsíci 

červnu setkání MŠ (Bystré, Vír, Hartmanice, Svojanov) – pedagogové a děti.  

c. Zmapování odborníků/ lektorů/leadrů v určitých oblastech v území MAP – Společná 

vzdělávání: 

I. ČŠI – náměty a diskuse nad častými nedostatky, ke kterým ČŠI přichází. 

Možnost zprostředkovat setkání s p. Bečkovou, vetší zájem by byl o setkání 

s p. Pokornou. 

II. Polytechnické vzdělávání, seznámení s možností přednášek  paní Venclová 

(I.MŠ Pomezí), přítomní tuto možnost uvítali. Dále Mgr. Martina Moravcová 

uvedla, že absolvovala akreditovaný kurz MŠMT zaměřený na chemické 

pokusy. 

III. Čtenářská pregramotnost, představena možnost spolupráce s městskou 

knihovnou v Poličce (Lenka Navrátilová) formou vzorové ukázky lekce pro 

pedagogy, ale na konkrétní téma. O vzdělávání v oblasti všeobecné čtenářské 

pregramotnosti je velký zájem.  

IV. Matematická a jazyková pregramotnost, setkávání na tato témata by uvítali 

v MŠ Telecí. Všeobecný zájem o předškolní vzdělávání metodou p. Hejného 

v matematická pregramotnosti. 

V. Co by měly/neměly mít školní zahrady, seznámení s možností kurzu NIDV. 

Bylo by přínosné do zahrad zakomponovat více sportovních prvků. Některé 

školky mají problém s vlastnictvím zahrady, která patří zřizovateli.  

VI. Speciálně pedagogické centrum, Mgr. Martina Moravcová by uvítala možnost 

seznámit se s činností a provozem speciálně pedagogického centra. 

VII. ALFA( p. Dřínovský) 

VIII. Spolupráce a oslovení rodičů, možnost zorganizovat setkání, jak oslovit rodiče 

ke zkvalitnění spolupráce s MŠ 

IX. Vztah příspěvkové organizace a zřizovatele 

X. Získání finančních prostředků prostřednictvím dotací z IROP, zadávání 

veřejných zakázek 

XI. ŠVP, MŠ Bystré a Svojanov by se rádi zúčastnili semináře ohledně inovace ŠVP 

 

4) Různé 

- Mgr. Martina Moravcová by uvítala zkvalitnění spolupráce při výuce cizích jazyků se 

základními školami. Učivo probrané v MŠ není dále rozvíjeno v ZŠ. Paní Martinů uvedla, že 

toto téma by bylo vhodné probrat v řídícím výboru se zástupci ZŠ. 

- Seznámení s plánovaným průzkumem kvality a spokojenosti se stravováním na základních 

školách v území. 

 

Úkol: 

Realizační tým MAP rozešla zástupcům MŠ 

 tabulku pro investiční záměry MŠ 



 

 přehled námětů pro společná setkání MŠ v území MAP – zástupci MŠ budou mít 

možnosti zaškrtnout ty oblasti, které je nejvíce zajímají.  

 

 

 


