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Zápis z 1. jednání PS Předškolní vzdělávání a péče 
konaného: 22. 9. 2022, od 16:30 hodin 

MŠ Šromotova Pastelka, Hranice 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

1. představení projektu MAP III 

Vedoucí PS M. Polláková přivítala členky PS a představila hlavní obrysy projektu, blíže pak v bodě 4. 

Projekt bude realizován v období 8/2022 – 11/2023.  

 

2. vytvoření týmu PS na období 08/2022 – 11/2023 

Vedoucí PS bude Mgr. Martina Polláková – zástupce ředitele pro MŠ Šromotova pastelka Hranice 

Další členové: 

1) Mgr. Lenka Němčáková – ředitelka MŠ Pohádka, Hranice 

2) Ivana Kmentová – ředitelka MŠ Pramínek, Teplice nad Bečvou 

3) Bc. Michaela Matějková – vedoucí učitelka MŠ Drahotuše 

4) Marie Horáková – učitelka MŠ Paršovice 

5) Kateřina Gerlová – učitelka MŠ Klíček, Hranice 

 

20.10.2022 se koná 1. jednání Řídícího výboru, který schvaluje organizační strukturu projektu včetně složení 

PS – neznamená to ale, že schválené složení PS je neměnné, kdykoliv v době projektu se do PS může přidat 

další aktivní a platný člen, na nejbližším jednání ŘV MAP pak schválíme aktualizaci složení PS. 

 

3. harmonogram projektu 

PS se musí v rámci projektu sejít min. 4x za rok, celkově min. 6x za celou dobu realizace projektu, v případě 

potřeby lze i častěji, poslední setkání v listopadu 2023 bude společné pro všechny PS. 

  

4. aktivity projektu – evaluace, akční plánování 

Členky PS byly seznámeny s harmonogramem a aktivitami projektu. Nejdůležitějšími aktivitami jsou akční 

plánování, tvorba AP na roky 2023, 2024 a 2025 a evaluace projektu. 
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5. domluva aktualizace SWOT 3 analýz 

Tento bod bude řešen až na některém z dalších setkání, kdy bude známo konečné složení PS a pokud možno 

realizovat tuto aktivitu se všemi členy. 

 

6. termín dalšího setkání  

01/2023 
 

7. podněty ze setkání 

Členky PS byly rády za spolupráci na projektu MAP II. V rámci skupiny byla domluvena vánoční akce 

mateřských škol pro Domov seniorů Hranice (natočení videí s vystoupením dětí a výroba vánočních ozdob 

pro klienty a zaměstnance DS). 

 

V Hranicích dne 22. 9. 2022 

Mgr. Martina Polláková, vedoucí PS 

 


