
   

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  7. 4. 2016    Místo:  MěÚ Český Brod 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová M., Oliva, Tůmová J., Fejfarová 

MŠ: Musilová (1), Halaxová (5), Vančurová (7) , Čepelová  (9), Trnková (10), Vykouřilová (11), Vedralová (12), 

Stejskalová (13), Maksová (15) 

PhDr. Alena Bauerová, garant procesu strategického plánování, Mgr. Katrnožková (logopedka) 

Omluveni: 

MŠ: Jelínková (2), Zumrová (3),  Majerová (4), Prejzová (6), Hedrlínová (8), Gablerová (14), 

 

Program: 

1) Aktuální informace z realizace projektu 

2) Rámcové informace o „Šablonách“ 

3) Doplnění „LOS“ o MŠ 

4) Různé. 

Ad 1)  

a) Výběrová komise řídícího orgánu OPVV schválila náš projekt k realizaci. V současné době jsou MŠMT předkládány 

podklady pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.  

b) Všechny zapojené obce již poukázaly peníze na předfinancování dle uzavřených smluv.  

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 přihlášek na seminář na e-mail: mtumova@cesbrod.cz.  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, předpokládaný termín v příštím školním roce.  Kratší  informační seminář o 

této metodě bude pravděpodobně součástí letní školy (22. – 24. 8. 2016). (http://www.elkonin.cz/metoda/) 

Ad 2) 

Setkání předcházel informační seminář o možnostech čerpání „Šablon“, pořádaný MAS Pošembeří. Podmínky Šablon 

jsou MŠMT stále ještě upravovány. Budete průběžně informováni o aktuálním vývoji. Důležité je zažádat o zřízení 

datové schránky, elektronického podpisu statutárního zástupce a vyzkoušet soulad SW a HW vaší techniky 

s požadavky aplikace ISKP 2014 – viz příloha č. 2 a 3 

  

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


Ad 3) 

 Do „LOS“ byly doplněny připomínky k profilům jednotlivých MŠ.  Dále se ve skupinách diskutovalo nad vizí  

předškolní výchovy a vzdělávání v roce 2025 – viz příloha č. 4. V této příloze je prozatímní pracovní verze, která bude 

ještě doplňována. Prosím o přípravu připomínek k ní a definování silných a slabých stránek předškolní výchovy a 

vzdělávání v našem ORP.  

Ad 4)  

a) Příští schůzka bude opět první čtvrtek v měsíci je 5. 5. 2016 od 14.30 hod. v MŠ Doubravka, Doubravčice. Na 

programu je doplnění lokální strategie rozvoje školství o problematiku MŠ za účasti PhDr. Bauerové, 

odbornice na strategické plánování, dále exkurze v MŠ Doubravka a další.   

 

b) prosíme o zasílání námětů na obsah společných webových stránek  

 

Zapsala: Soukupová  

 

Přílohy: 

1. pozvánka Školní zralost 

2. SW a HW požadavky na ISKP 2014  

3. informace k Šablonám 

4. Vize předškolní výchovy a vzdělávání  


