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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

2. setkání Pracovní skupiny pro mateřské školy 

7. 9. 2022, Vinyl kafé, Kostelec nad Orlicí 

 

Přítomni: Petra Zakouřilová, Marie Nedomanská, Iva Pecháčková, Stanislava Březinová 

Omluveni: Eva Musilová, Hana Špatenková 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

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

zaznamenány v bodech: 

 V úvodu setkání proběhlo sdílení na téma začátek školního roku a s tím související 

nástup dětí do mateřských škol.  

 Jedna z členek PS doporučila ostatním edukativní program v nedalekých přírodních 

zahradách Komunitního centra Záměl.  

 Dále probíhala diskuze nad tématem začlenění handicapovaných žáků do školního 

prostředí a proškolení pedagogických pracovníků na práci s nimi. 

 V aktivitě 1.8 Místní akční plánování se projednávala Priorita P1 Komunikativní a 

spolupracující prostředí pro vzdělávání s cílem lepší schopnosti všech stran 

komunikovat a spolupracovat. PS vidí velký problém především v zapojení rodičů a 

komunikaci s nimi. 

 Dále se projednávala Priorita P2 Individualizace vzdělávání s cílem dostupnosti 

potřebných profesí ve školství. V MŠ je v současné době trvale nedostatečná 

personální podpora. 

 Na PS byla také diskutována Priorita P5 Prostředí a atmosféra ve vzdělávání s cílem 

navržení aktivity na podporu klimatu v kolektivu (teambuilding) a následného zařazení 

do Akčního plánu. 

 Návrh místního lídra (Moniky Maršálkové) – téma: práce s dvouletými dětmi v MŠ. 

 Návrh na odborníka PS  – doc. PhDr. Zora Syslová, PhD. 
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Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. 

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: 23. 11. 2022 v 10:00 

Vyhotovila: Anna Plocková  
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