
 

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  6. 10. 2016     Místo:  MŠ Tismice 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

MŠ: Zumrová (3), Halaxová (5), Vančurová (7), Hedrlínová (8), Trnková (10), Vedralová (12), Stejskalová (13)  

Ostatní: MgA. Lucie Ulíková 

Bc. Fejfarová Martina, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí 

Omluveni: 

MŠ: Musilová (1), Jelínková (2), Majerová (4), Prejzová (6), Čepelová (9), Vykouřilová (11), Gablerová (14), Maksová 

(15), Pačesová - MŠ Ledňáček Doubravčice 

 

Program: 

1) Náměty pro polytechnické vzdělávání v MŠ (host  MgA. Lucie Ulíková) 
 

2) Aktuální informace k projektu 
 

3) Návrhy aktivit do akčního plánu rozvoje školství ve správním obvodu  ORP Český Brod ve školním roce 2016/2017 
 

4) Prohlídka MŠ 

 

Ad 1)  

MgA. Lucie Ulíková nastínila různé možnosti tvoření s malými dětmi – např. práce s pedigem, košíkaření, výroba 

hraček ze starých rukavic, malování na trička, linoryt.  

Na základě přání zástupkyň MŠ se v průběhu školního roku 2016/2017 uskuteční 4 tematicky zaměřené kreativní 

dílny za účelem rozvoje polytechnické výchovy na MŠ: 

27. 10. 2016 – košíkaření z pedigu (8:00 – 14: 00 hodin), místo bude upřesněno v pozvánce 

24. 11. 2016 – vánoční tvoření (14:00 – 18: 00 hodin), místo bude upřesněno v pozvánce 

V průběhu roku 2017 se uskuteční kreativní dílna s velikonoční tematikou a následně dílna zaměřená na zdobení 

triček. 

Kapacita dílen je omezena (max. 15 účastnic). 

 

 

 



Ad 2) 

Paní Soukupová informovala o seminářích pořádaných v následujících měsících, pozvánky jsme již zaslali.  

05. 11. 2017 Čtenářské dílny pro pokročilé 

14. 11. 2016 Děti s ADHD - praktická dílna 

6. -7. 1. 2017 Coaching pro školský management  I 

10. - 11. 2. 2017 Coaching pro školský management II – pokračování 

Seminář Coaching je určen pro vedoucí pracovníky ve školství, vzhledem k omezené kapacitě (max. 15 osob) je 

možné z každé školy vyslat max. 1 zástupce. 

 

Sportovní dopoledne na Kutilce se uskuteční v náhradním termínu na jaře 2017 – jako nejvhodnější měsíc byl zvolen 

květen. 

20. 10. 2016 se uskuteční Konference ADHD v Praze (http://www.raabe.cz/aktuality/2-mezioborova-konference-

adhd-2016.aspx). 

První setkání supervizní skupiny proběhlo 4. 10. 2016. V měsíci listopadu se plánují dvě setkání 8. a 9. 11., pozvánku 

zašleme v nejbližších dnech. 

V případě zájmu o ubytování v rámci semináře Coaching pro školský management kontaktuje prosím M. Tůmovou 

(mtumova@cesbrod.cz). 

 

Další setkání zástupců MŠ se uskuteční následovně: 

3. 11. 2016 – MŠ Sokolská, Český Brod (od 14:30 hod.) 

1. 12. 2016 – MŠ Chrášťany (od 15:00 hod.) 

5. 1. 2017 – MŠ Klučov 

2. 2. 2017 – bude upřesněno 

2. 3. 2017 – MŠ Tuchoraz 

 

Paní Soukupová informovala o záměru podat žádost o prodloužení projektu do 31. 8. 2017. V srpnu bychom 

uspořádali další letní školu pedagogů. 

Screening školní zralosti předškoláků proběhne postupně ve všech MŠ. Kromě toho je možné se obrátit na paní 

Žáčkovou z PPP Český Brod (zackova.hanka@gmail.com; 736 173 048) nebo paní Vítkovou (zakozorka@seznam.cz), 

které v rámci projektu působí jako poradenští specialisté. Ředitelky MŠ projevily zájem o screening mimořádného 

nadání předškoláků.  

V případě zájmu o školení na šablony nebo o individuální konzultaci kontaktujte prosím MAS Pošembeří – Janu 
Tůmovou. 
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Ad 3)  

 
Přítomné zástupkyně škol definovaly pro jednotlivé cíle dle strategického rámce konkrétní aktivity, které by chtěly 

podniknout k naplnění cílů ve školním roce 2016/2017. Výsledky Vám zašleme dodatečně.  

 
Ad 4) 

Následovala prohlídka prostor mateřské školy. Nachází se zde dvě třídy (pro menší a předškolní děti), každá třída je 
tematicky vyzdobená. V budově je vlastní kuchyň a jídelna. V suterénu je dále prostor pro keramickou pec. Provozní 
náklady zvyšuje nutnost vlastní úpravny vody. Účastnice setkání ocenily nový bezpečnostní vstupní systém pomocí 
čipů, který byl v MŠ instalován v průběhu letních prázdnin. Paní ředitelka Vedralová může být nyní zdrojem 
užitečných informací pro jednání s dodavatelskými firmami i pro ostatní MŠ. Uznání sklidila paní ředitelka za 
vlastnoručně vyrobené dřevěné dekorace (inspiraci čerpá na webu https://cz.pinterest.com).   
Pro pobyt venku má MŠ ideální podmínky, dětem slouží velká zahrada. Hřiště prošlo je vybaveno novými herními 
prvky, které jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Zahrada sousedí s velkým fotbalovým hřištěm.  
 
V příloze najdete recepty na domácí houstičky a ořechový dezertem, které pro nás paní ředitelka spolu s kuchařkou 
připravily. 
 
Zapsala: M. Tůmová 

 

Přílohy:  

2/ Fotodokumentace 

3/ Recepty 
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