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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

1. setkání Pracovní skupiny pro mateřské školy 

31. 5. 2022, Zámecká kavárna Častolovice 

 

Přítomni: Petra Zakouřilová, Hana Špatenková, Marie Nedomanská, Iva Pecháčková 

Omluveni: Stanislava Březinová, Eva Musilová 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Úvod: V úvodu setkání PS pro MŠ seznámil realizační tým účastníky s projektem MAP lll. Byly 

vysvětleny pravidla setkávání (minimálně 6x za projekt).  

V rámci činnosti PS musí být zohledněna problematika rozvoje potenciálu každého žáka, dále 

bude nedílnou součástí práce PS digitální gramotnost a využití ICT v souvislosti se zaměřením 

dané PS. Dalším úkolem PS bude identifikace místních lídrů a jejich zapojení do PS a do dalších 

aktivit v území. PS bude mít aktivní podíl na celém procesu společného plánování  a aktualizaci 

dokumentu MAP lll, bude též úzce spolupracovat s PS financování. 

Další náplní PS bude evaluace procesu místního akčního plánování, zástupce RT seznámil PS 

s různými nástroji evaluace (kulaté stoly, diskuzní skupiny, evaluační skupiny, dotazníky, 

strukturované rozhovory, sdílení v území apod.). 

Diskuze: Účastníci PS se v diskuzi zaměřili na tvoření obsahu PS. Jednotlivé připomínky jsou 

zaznamenány v bodech. 

 Oslovení odborníka a jeho zapojení do PS (p. Jirout, p. Teichmanová) a navržení 

vhodných termínů setkání  

 Zjistit podněty pro obsah PS v MŠ od kolegyň a rodičů 

 Práce na aktualizaci Akčního plánu v aktivitě 1.8 
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Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Prodiskutovat harmonogram rozpočtu projektu s PS financování. Požádat 

jednoho z členů PS s minimálně pětiletou pedagogickou praxí o doložení životopisu dle 

Postupů MAP III. 

Administrativní okénko: předání DPP účastníkům PS, podpis prezenční listiny. Na příštím 

setkání proběhne volba vedoucího PS. 

 

 
 

 

Kontakty účastníků: Stanislava Březinová – chleny@seznam.cz 

                                     Petra Zakouřilová – msmanesovareditelka@seznam.cz 

                                     Eva Musilová – reditelka@msboro.cz 

                                     Hana Špatenková – zs@bolehost.cz 

                                     Marie Nedomanská – nedomanska.m@seznam.cz 

                                     Iva Pecháčková – skolka@zsmsalbrechtice.cz 

 

                                      

Příští setkání: 

Kde: Vinyl kafé, Kostelec nad Orlicí 

Kdy: 7. 9. 2022 v 10:00 

Vyhotovila: Anna Plocková  
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