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ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny rovné příležitosti a mateřské školy  

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
26. 1. 2023, 16:00 – 18:00 hod., Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Edita Lipavská, Petra Kozminská, Martina Wichová, Petra Valachová 
 
Přítomni za realizační tým: Veronika Pažinová, Petra Čejková 
 
Experti: Jana Tomášková, Josef Vavřík, Jasmína Houdek 

 
Body jednání: 

 Uvítání, administrativa 

 Etika v mateřské školce Pod Smrkem – Jana Tomášková, Edita Lipavská, Josef Vavřík 

 Diskuse, sdílení zkušeností 

 Krizová komunikace – Jasmína Houdek 

 Diskuse, sdílení zkušeností 

 Závěr, plánování dalších témat a dalšího setkání 

 
Průběh jednání: 
 
Setkání se konalo v prostorách mateřské školy Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě. Nosným tématem setkání 
bylo představení Etické výchovy v Mateřské školce Pod Smrkem. Paní ředitelka Edita Lipavská účastníky 
podrobně seznámila s metodickým přístupem k podpoře etické výchovy v Mateřské školce Pod Smrkem. Paní 
učitelka  Jana Tomášková účastníkům představila konkrétní aktivity vedoucí k naplnění jednotlivých kroků 
zpracované metodiky. Účastníci se mohli aktivně zapojit do vybraných zážitkových aktivit. Tyto aktivity jsou 
popsány v příloze zápisu. 
 
Jednou z aktivit, která je zahrnuta do etické výchovy, je práce se čtenářskou gramotností s přesahem do 
rodin dětí a do sociálních zařízení v území města Vysokého Mýta. V té souvislosti byl představen rozsáhlý 
soubor knih z nakladatelství Advent Orion, se kterým mateřská školka pracuje v rámci etické výchovy. Tuto 
část doplnil pan Josef Vavřík z nakladatelství Advent Orion, který s mateřskou školkou dlouhodobě 
spolupracuje. Představil vhodné knižní tituly a účastníkům nabídl možnost zapojení se do spolupráce s 
nakladatelstvím.  
 
Následovala diskuse a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků. K dispozici bylo mnoho edukačních 
materiálů, které si mohli účastníci vyzkoušet a diskutovat o jejich využitím v praxi. Účastníci se vzájemně 
inspirovali. 
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Následovala diskuse nad možností implementace zpracované metodiky „Etická výchova v MŠ“ do ostatních 
školek. Autorky se shodly, že  základní osa metodiky je přenositelná i do dalších mateřských školek.  Dílčí 
aktivity si mohou jednotlivé školky nastavit dle vlastního vzdělávacího plánu. O zpracování této formy 
metodického materiálu projevili účastníci velký zájem. Při dalším setkání pracovní skupiny budeme 
diskutovat nad jeho formou. 
 
Před závěrem setkání pronesla svůj vstup lektorka moderní sebeobrany, paní Jasmína Houdek na téma 
krizová komunikace. Paní Houdek účastníkům prezentovala základní a stručný postup, jak v krizové situaci 
reagovat a jak zvládnout krizovou situaci tak, aby došlo k jejímu uklidnění a vyřešení. 
 
Závěr setkání se nesl ve velmi přátelské atmosféře. Následující setkání pracovní skupiny mateřské školy je 
plánováno na 22. února v Mateřské školce Kamarádi ve Vysokém Mýtě. Pracovní skupina pro rovné 
příležitosti se sejde 28. února v Komunitním centru v Chocni. 
 
Přílohou zápisu je souhrn inspirativních aktivit, odkazů a poznatků k etické výchově v MŠ. Veškeré výstupy 
budou zpracovány a zveřejněny na www stránkách projektu a budou zahrnuty do akčního plánování. 
 
Příloha k zápisu: 
Základní kompetence: 

„Dítě ví, že svým chováním mohou ovlivnit přírodu a společnost kolem sebe“ (prosociálno, enviromentálno) 

Hrajeme si: 

 U – O – O – O (úsměv – oční kontakt – oslovení/ otázka – odpověď) 

Obruč jedinečnosti: „kdo jsem, co rád dělám, co se mi na sobě líbí…“ 

Sluneční paprsek: „Já Ti přeji…“ a „já Tobě přeji…“ 

Pracovní listy ke stažení: 

https://www.kanan.cz/ 

Hry – náměty: 

https://hra13komnata.cz/uvod 

https://www.obchudekvendula.cz/ 

https://www.novadida.cz/eshop/materska-skola/ 

https://www.vzdelavani21.eu/materske-skoly/ 

https://www.podlesebe.cz/karty/ 

projekty: 

https://www.mezi-nami.cz/ 

Radmila a Josef Vavříkovi 

https://www.adventorion.cz/ 

 
Zapsala: Petra Čejková dne 31. ledna 2023 
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