2. jednání PS MAP II „Předškolní vzdělávání a péče“
4. 3. 2019 v sídle MAS
Přítomni:
1. Bc. Martina Polláková
vedoucí pracovní skupiny, členka OT MAP II
2. Ivana Kmentová
členka PS, ředitelka MŠ Pramínek, Teplice nad Bečvou
3. Bc. Michaela Matějková členka PS, vedoucí učitelka MŠ Drahotuše
4. Mgr. Ivana Stískalová
členka PS, vedoucí učitelka MŠ Potštát
5. Mgr. Marie Kaňovská
členka PS, vedoucí CPR Jitřenka, Hranice
Program:
1. Seznámení s akčním plánem, odsouhlasení akcí stanovených OT MAP I na rok 2019
2. Nové náměty na společné akce mateřských škol v roce 2019, 2020
3. Promyšlení rolí lídrů v PS Předškolní vzdělávání a péče
4. Projednání nejbližších akcí
5. Diskuze
Průběh:
Zahájení v 8:00
1. Po přivítání členů PS představila vedoucí pracovní skupiny jednotlivé body schůzky. Po vzoru
akčního plánu na rok 2018 jsme projednali a schválili jednotlivé akce na rok 2019:
a) Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti - systematizace vzdělávání v
gramotnostech
b) polytechnické vzdělávání od MŠ c) podpora pedagogických pracovníků
d) Hledání a využití projektových příležitostí - pomůcky pro děti nadané, ale také ohrožené
školním neúspěchem
e) Návštěvy MŠ v odborných dílnách
f) Sdílení příkladů dobré praxe
g) Vznik lídrů
h) Besedy - pro pedagogické pracovníky (s MŠMT, ČŠI, speciálními pedagogy, psychology), rodiče
i) Vzdělávací a metodické materiály
j) Vzdělávací aktivity
2. Po prodiskutování jednotlivých plánovaných akcí se členové PS zaměřili na konkretizace akcí:
a) Vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ (v rámci regionu Hranicko)
b) Navázat spolupráci s obecní knihovnou Černotín (Veronika Vališová) v rámci rozvoje čtenářské
pregramotnosti (historie knihy, postup při výrobě knihy, beseda se spisovatelem)

c) Nabídka kurzů pod záštitou CPR Jitřenka Hranice (Kurz efektivního rodičovství pod vedením
Mgr. Marie Kaňovské); zasílání plakátů pro MŠ ke konaným kurzům
d) Vedoucí PS sdělila členům informaci o naplánovaných besedách pro pedagogy a rodiče s Mgr.
Lenkou Bínovou v roce 2020
e) Nabídka besedy pro pedagogy s panem Vykoupilem z ČŠI (zajištění akce Bc. Michaela
Matějková)
f) Poptávka po kurzu pro pedagogy s tématem Diagnostika dětské kresby
3. Vedoucí PS požádala členy o promyšlení rolí lídrů (např. digitální pregramotnost, čtenářská
pregramotnost, matematická pregramotnost, aj.). Role lídra vychází z potřeb MAP II.
Role lídra - člen PS vychází ze své specializace v oboru a vlastního zájmu.
4. Vedoucí PS připomněla nejbližší akce:
a) Otevřená hodina v MŠ Drahotuše “Ranní hry s malošky” dne 7.3. 2019
b) Setkání ředitelů/ředitelek a vedoucích učitelek dne 13.3.2019
c) Návštěva DS Ministerstva obrany v Praze 10.4.2019 (limitovaný počet zájemců)
5. Při diskuzi sdělila vedoucí PS požadavek vedoucího odboru školství a kultury Mgr. Vojtěcha Bušiny,
kterým je jednotné výstupní portfolio předškoláka k zápisu do 1. třídy (diagnostika dítěte z pohledu
učitelky MŠ) - platí pro MŠ v Hranicích
Další podněty:
1. Ředitelky a vedoucí učitelky MŠ si nepřejí psát prvotní zprávy o dítěti z MŠ pro PPP. Důvodem je
dlouholetá špatná zkušenost s PPP Hranice, kdy dochází k opisu zpráv, vyskytují se hrubé chyby ve
zprávách (např. cizí jména dětí; osočování pedagoga MŠ, který prvotní zprávu napsal). Paní učitelky
požadují objektivní zprávu o dítěti z pohledu speciálního pedagoga/psychologa. S navázáním
spolupráce a sepsáním zpráv o pokrocích dětí nemají paní učitelky sebemenší problém; chtějí dětem
pomoci ke zlepšení aktuálního stavu.

Ukončení v 10:00

Zpracovala: Bc. Martina Polláková

