
   

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  3. 3. 2016    Místo:  MŠ poříčany 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová J., Fejfarová 

MŠ: Musilová (1), Zumrová (3),  Halaxová (5), Vančurová (7) , Fousová (9), Pěnkava (10), Trnková (10), Vykouřilová 

(11),  Lundáková (11), Vedralová (12), Gablerová (14), Maksová (15) 

Omluveni: 

MŠ: Jelínková (2), Majerová (4), Prejzová (6), Hedrlínová (8), Stejskalová (13),  

 

Program: 

1) Prezentace „Tablet z televize“ 

2) Aktuální informace z realizace projektu 

3) Plánované investice do MŠ podklad k Dohodě o investicích 

4) Představení  MŠ Poříčany 

5) Různé 

Ad 1) Pan Fedorčák z firmy Expert4me, a.s. představil  interaktivní rámeček, s jehož pomocí lze z ploché televize 

vytvořit obří tablet nebo interaktivní tabuli. Pomocí softwarových aplikací lze pak zábavně s dětmi trénovat 

logopedická cvičení, grafomotoriku, angličtinu apod. Více viz příloha č. 1 a www.interaktivniramecek.cz. 

Ad 2)  

a) Čekáme na jednání výběrové komise řídícího orgánu OPVV, prozatím zasedala pouze jednou 22. 2. , kdy schválila 

12 projektů, náš mezi nimi nebyl. 

b) Do dnešního dne neupoukázaly peníze na předfinancování následující obce : Břežany II, Hradešín, Chrášťany, 

Přišimasy a Tuklaty. Prosím o urgenci u starostů (budou obesláni e-mailem). Pokud by předmětné částky nebyly 

poukázány, byli bychom nuceni stáhnout odborné pracovníky ze škol.  

c) Společný seminář Mgr. Jiřiny Bednářové, erudované speciální pedagožky PPP Brno,  autorky řady knih na téma 

školní zralosti dětí proběhne v pondělí 23. května od 9.30 do cca 16:00 hod, v Českém Brodě, v Oranžové zahradě. 

Prosím o zasílání předběžných přihlášek na seminář.  Zároveň je možné posílat požadavky na akcentaci určitých 

témat v semináři  (bude předáno Mgr. Bednářové) . 

d) Termín společného semináře „Metoda rozvoje jazykových dovedností dle D.B. Elkonina“ je konzultován 

s autorkou prof. Marinou Mikulajovou. Seminář je dvoudenní, akreditovaný MŠMT a je součástí programu 

celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro individuální zájemce bude pořádán UK 

nebližší vzdělávací kurz ve dnech 20. – 21.5. 2016 (Pá + So). Zástupci MŠ mají zájem o organizaci kratšího 

informačního semináře o této metodě. Termín bude upřesněn. (http://www.elkonin.cz/metoda/) 

 

http://www.interaktivniramecek.cz/
http://www.elkonin.cz/metoda/


e) O případnou exkurzi do lesní školky nebo MŠ s prvky Montessori ve Vlašimi (http://montessorivlasim.cz/) je zájem 

pouze v termínech společných schůzek (tj. 1. čtvrtek v měsíci) – po konzultaci s dotčenými školkami bude termín 

exkurze upřesněn.  

Ad 3) Jako podklad  pro sestavení „Dohody o investičních prioritách ve školství v rámci ORP“  byl společně vyplněn 

dotazník o plánovaných investicích – příloha č. 2. Případné doplnění  odevzdaného dotazníku prosím zaslat na e-mail 

paní Mannové – mannova@posemberi.cz. Na tutéž adresu prosím do 15. 3. 2016 zaslat vyplněný dotazník ostatní 

MŠ,  které se schůzky v Poříčanech nezúčastnily.  

 Ad 4) MŠ Poříčany je součástí ZŠ. Nachází se ve společném areálu ZŠ, MŠ a školní družiny.  3 třídy s kapacitou 81 dětí 

(umístěno 79) jsou ve dvou objektech. První objekt – zděný pochází z roku 1978.  Část objektu je z důvodu 

havarijního stavu nevyužíván a určen k demolici. Zbytek objektu byl postupně rekonstruován – viz fotodokumentace 

příloha 3. Jedna třída se nachází v tzv. „kontejnerové“ budově, která byla dokončena 2010.  V současné době se 

plánuje dostavba patra, které bude sloužit potřebám ZŠ.  Výhledově i „kontejnerová“ MŠ bude přeměněna na školní 

družinu. Jídlo do MŠ je dováženo ze školní jídelny ve školním areálu.   

Ad 5)  

a) Příští schůzka bude opět první čtvrtek v měsíci je 7. 4. 2016 od 14.00 hod. v počítačové učebně MěÚ, nám. 

Arnošta z Pardubic 56, 2. patro. Na programu je vyzkoušení softwarové aplikace MS 2014 na podávání 

žádostí o finanční podporu z evropských fondů a dále doplnění lokální strategie rozvoje školství o 

problematiku MŠ za účasti PhDr. Bauerové, odbornice na strategické plánování.  Prosím o prostudování LOS 

(příloha 4) a vaši účast na setkání. Závěry budou využity na jednání Řídícího výboru MAP dne 21. 4. 2016 

 

b) prosíme o zasílání námětů na obsah společných webových stránek do 15. 3. 2016 

 

Zapsala: Soukupová  

 

Přílohy: 

1. interaktivní rámeček 

2. dotazník investice  

3. fotodokumentace  

4. LOS 

http://montessorivlasim.cz/
mailto:mannova@posemberi.cz

