
 

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 3. 11. 2016     Místo: MŠ Sokolská, Český Brod 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

MŠ: Musilová (1), Jelínková (2), Vančurová (7), Trnková (10), Vedralová (12), Stejskalová (13)  

Ostatní: Mgr. Bc. Hana Žáčková 

Omluveni: 

MŠ: Zumrová (3), Majerová (4), Halaxová (5), Prejzová (6), Hedrlínová (8), Čepelová (9), Vykouřilová (11), Gablerová 

(14), Maksová (15), Pačesová - MŠ Ledňáček Doubravčice 

 

Program: 

1/ Aktuální informace k projektu   

2/ Různé 

3/ Prohlídka MŠ 

Ad 1)  

Paní Soukupová blíže informovala o akcích, které se v rámci projektu uskutečnily v měsíci říjnu. Kromě vzdělávacích 

seminářů a společných setkání zástupců škol se konalo 3. jednání Řídícího výboru. 

Pokud jde o kreativní dílnu na téma košíkaření, budou na webových stránkách projektu http://skoly-orp-cb.eu/ 

zveřejněny návody k přípravě jednotlivých výrobků. Listopadová dílna s vánoční tématikou se uskuteční 24. 11. 2016. 

Přihlášky je možná zaslat do 7. 11. 2016 na mtumova@cesbrod.cz. 

Byly představeny akce na další období (především listopad a prosinec 2016). Bližší informace viz příloha č. 1. 

30. 11. 2016 se uskuteční kavárna pro rodiče na téma Jak se efektivně učit s dětmi. Pozvánku a plakát na akci 

zašleme e-mailem. Prosíme o zveřejnění plakátu v prostorách MŠ. 

Stále je možné se přihlásit na seminář PhDr. Pekařové – Coaching pro řídící pracovníky ve školství. Na jaře 2017 

proběhne blok seminářů Mgr. Musila na téma Rétorika (nejen) pro učitele a lektory. Přihlášky na obě akce prosím 

zašlete na mtumova@cesbrod.cz, kapacita je omezena. 

Ad 2) 

Paní Soukupová informovala o probíhajícím screeningu školní zralosti v mateřských školách. Dále předložila nabídku 

screeningu mimořádně nadaných dětí. Kromě toho je možné se obrátit na paní Žáčkovou z PPP Český Brod 

(zackova.hanka@gmail.com) nebo paní Vítkovou (zakozorka@seznam.cz), které v rámci projektu působí jako 

poradenští specialisté.  
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Mgr. Bc. Hana Žáčková krátce představila své aktivity v rámci projektu a nabídla možnost uspořádat ve školkách 

setkání pro rodiče na téma školní zralosti. V případě zájmu kontaktujte přímo slečnu Žáčkovou.  

Do projektové knihovny byly objednány publikace Nakladatelství Dr. Josef Raabe s možností jejich zapůjčení v PPP 

Český Brod. Publikace bude možné si prohlédnout na prosincovém setkání. Seznam objednaných publikací – viz 

příloha č. 2. Slevový kupon na objednávky platný do 31. 12. 2016 najdete v příloze č. 3. 

Další setkání zástupců MŠ se uskuteční následovně: 

1. 12. 2016 – MŠ Chrášťany (začátek 15:30) 

5. 1. 2017 – MŠ Klučov 

2. 2. 2017 – MŠ Hradešín 

2. 3. 2017 – MŠ Tuchoraz 

13. 4. 2017 – MŠ Břežany II (pozor změna!!!) 

 
Byla vedena krátká diskuze na téma podávání šablon v jednotlivých školách. V případě zájmu o individuální 
konzultaci kontaktujte prosím MAS Pošembeří – Janu Tůmovou (tumova@posemberi.cz). 
 
Paní ředitelky vyjádřily přání uspořádat další letní školu pedagogů. Paní Soukupová informovala o záměru podat 
žádost o prodloužení projektu do 31. 8. 2017. Pokud by byla žádost akceptována, konala by se letní škola v srpnu 
2017. Přítomné paní ředitelky preferují místo konání v dojezdové vzdálenosti od Českého Brodu. 
 
9. 12. 2015 od 15:15 se uskuteční Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – bližší informace k akci najdete na 

http://www.ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html, z našich MŠ se účastní MŠ Tismice. 

Jako podnět pro příští výzvu „Šablon“ jsou navržena následující opatření: 

a) Možnost společného podání projektu za více menších školek 

b) Možnosti sdílení společného logopeda, psychologa, speciálního pedagoga, lektora polytechnického 

vzdělávání (nejlépe muže) 

Vstup do MŠ pomocí čipů je nově v MŠ Tuchoraz (sponzorský dar), toto zabezpečení je pozitivně hodnoceno.  

MŠ Poříčany se připravuje na nástup stavební firmy k zahájení nástavby nad kontejnerovou třídou MŠ. 

Ad 3) 

Následovala prohlídka prostor mateřské školy. V budově je celkem pět tříd s celkovou kapacitou 138 dětí.  
V budově je vlastní kuchyň. U každé třídy je malá kuchyňka sloužící pro výdej jídla. Tyto kuchyňky, stejně jako sociální 
zařízení procházejí postupnou rekonstrukcí. 
Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě s převážně vzrostlými jehličnany, která pohledově navazuje na 
sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny originální dřevěné hrací prvky, dále je zde umístěno pět pískovišť a 
polyfunkční průlezka se skluzavkami. MŠ disponuje i vlastním bazénem s pískovou filtrací, který je v teplých dnech 
hojně využíván. 
V budově školy je umístěno detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Kolíně.  
 
 
Zapsala: M. Tůmová 

Přílohy:  

1/ Přehled akcí v rámci projektu na období 2016/2017 

2/ Seznam publikací Raabe 

3/ Slevový kupon Raabe 

4/ Fotodokumentace 
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