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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

5. setkání Pracovní skupiny pro mateřské školy 

15. 2. 2023, Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem 

 

Přítomni: Marie Nedomanská, Eva Musilová, Iva Pecháčková, Stanislava Březinová 

Omluveni: Petra Zakouřilová, Hana Špatenková 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Pracovní skupina pro mateřské školy byla pozvána Alenou Jeremiášovou, ředitelkou Mateřské 

školy v Třebechovicích pod Orebem, aby si prohlédla prostory nově postavené budovy 

mateřské školy. Na začátku setkání paní ředitelka členy provedla po budově, ukázala prostory 

i vybavení školy. Následovala diskuze nad tématy. 

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

zaznamenány níže. Do diskuze se zapojila také paní ředitelka Jeremiášová. 

Prvním bodem diskuze byla vybavenost a pomůcky v mateřských školách. Společně sdíleli 

zkušenosti z praxe ve svých mateřských školách, debatovali o tom, co komu vyhovuje i co by 

se dalo vylepšit. Shodli se na tom, že v současné chvíli je ve většině škol vybavenost 

pomůckami dostatečná. 

Dalším tématem v diskuzi byly vztahy se zřizovatelem. Ne v každé obci, která školu zřizuje, jsou 

vztahy dobré. Zároveň se však shodovali na skutečnosti, že k rozvoji škol jsou vztahy se 

zřizovatelem klíčové. Znovu se zmiňovalo plánované rozšiřování některých mateřských škol 

v území, které je spojeno s potřebou navyšování kapacit mateřských škol. 

Důležité jsou vztahy nejen v mateřských školách, ale také mezi nimi. Velice přínosné jsou 

výměny pedagogů mezi školami (na nějaký čas – typicky na jeden den se pedagog jede podívat 

na chod jiné mateřské školy, účastní se všech aktivit). Jde o vzájemné obohacení obou stran. 

Na danou aktivitu by se měl brát ohled také v chystaném MAP IV. Členové si chválili 

skutečnost, že již dnes je v území cítit spíše partnerství než konkurence, což by mohly 

vzájemné výměny upevnit. 

Úkoly pro členy PS: Na příští setkání mají členové za úkol se zamyslet nad přípravou, možnou 

podobou a strukturou implementačních aktivit sociální a emoční dovednosti. Návrh na takové 

aktivity vznikl na třetím setkání.  

Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. 
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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: Café Okapi, Častolovice 

Kdy: 19. 4. 2023 v 10:00 

Vyhotovila: Anna Plocková  
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