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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

4. setkání Pracovní skupiny pro mateřské školy 

25. 1. 2023, Café Okapi, Častolovice 

 

Přítomni: Marie Nedomanská, Hana Špatenková, Iva Pecháčková 

Omluveni: Stanislava Březinová, Petra Zakouřilová, Eva Musilová 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

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

zaznamenány níže. 

Nejprve probíhala debata o naplněnosti škol. Aktuálním tématem hned několika mateřských 

škol v území je rozšiřování. Stávající kapacity již nestačí, proto zřizovatelé plánují přístavby škol 

a s tím spojené navyšování kapacity. Probíhala debata o možnostech rozšiřování. 

Dále členové debatovali o školní zralosti a připravenosti. Učitelé na dětech poznají, jestli a 

v jakých oblastech se jim rodiče doma věnují a které oblasti jsou naopak zanedbávány. 

Připravenost není jen předmětem mateřských škol, je důležité k dovednostem děti vést také 

doma. Zmiňovali i narůstající trend odkladů školní docházky, o němž si rodiče převážně 

rozhodují sami a často nedbají na doporučení odborníků. 

Následně probíhala diskuze o diagnostice v mateřských školách. Členové sdíleli nástroje a 

metody, které při své práci v mateřské škole využívají. Zároveň kladně hodnotili možnost 

vypůjčit si některé diagnostické pomůcky od NAD ORLICÍ, o. p. s. Ta v tuto chvíli vlastní dva 

Klokanovy kufry a jednu sadu Klokanových kapes, všechny zmíněné pomůcky jsou k dispozici 

všem školám v území. Zmíněné pomůcky MAS pořídila na základě spolupráce s Jiřinou 

Bednářovou, která je jejich spoluautorkou. V průběhu realizace MAP II proběhlo hned několik 

školení Diagnostiky dětí školního věku, kterého se zúčastnili desítky pedagogických pracovníků 

z území.  

Kromě již zmíněných Klokanových kufrů a Klokanových kapes byla zmiňována také pomůcka 

iSophi, na níž členové slyšeli také kladné ohlasy. 

Příští PS proběhne v Mateřské škole v Třebechovicích pod Orebem, jejíž stará budova byla 

zbourána a nová je postupně stavěna, první etapa byla dokončena o prázdninách. Hostem a 

zároveň i hostitelem PS bude paní ředitelka Alena Jeremiášová, která se zapojí do diskuze. 

Tématem bude vybavenost MŠ, pomůcky, vztahy se zřizovateli a především sdílení. 
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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: MŠ Třebechovice pod Orebem 

Kdy: 15. 2. 2023 v 9:00 

Vyhotovila: Anna Plocková  
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