
   

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  5. 5. 2016    Místo:  MŠ Doubravka, Doubravčice 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová M., Tůmová J. 

MŠ: Musilová (1), Halaxová (5), Hedrlínová (8), Čepelová (9), Trnková (10), Vedralová (12), Vorlíčková (12), 

Stejskalová (13), Gablerová (14), Maksová (15), Pačesová - MŠ Ledňáček Doubravčice 

Ostatní: PhDr. Alena Bauerová, garant procesu strategického plánování 

Ing. Aleš Kašpar, tajemník město Český Brod 

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

Omluveni: 

MŠ: Jelínková (2), Zumrová (3),  Majerová (4), Prejzová (6), Vančurová (7), Vykouřilová (11) 

 
Program: 

1) Aktuální informace z realizace projektu 

2) Doplnění LOS o MŠ 

- VIZE MŠ - MŠ v r. 2023 

- SWOT analýza MŠ 

- MISE aneb Proč 

- Shrnutí výsledků 

3) Různé 

4) Prohlídka MŠ Doubravka  

Ad 1)  

a) Rozhodnutí o přidělení dotace zatím nebylo vydáno, v současné době předkládáme podklady požadované MŠMT. 

19.5.2016 se koná seminář pro příjemce dotace výzvy MAP, kterého se zúčastníme. Pokud by vzešly další požadavky 

na evidenci aktivit projektu, budeme všechny účastníky včas informovat a zajistíme potřebnou součinnost.  

b) 14.4.2016 proběhlo společné setkání logopedek. Spolupráci s jednotlivými MŠ hodnotí pozitivně. Pokud by byly 

nějaké připomínky ze strany MŠ, prosíme o jejich sdělení.  

c) V průběhu měsíce května se konají dva semináře v rámci projektu: 

12.5.2016 – „Děti a pohyb“ – setkání pod odborným vedením Mgr. Tejnské (bližší info viz příloha č.1) 

23.5.2016 – „Školní zralost a zápis do školy“ – seminář Mgr. Bednářové, na setkání měly paní ředitelky možnost 

doplnit další zájemce o účast na semináři, nepřítomným byla zaslána e-mailová připomínka 

d) Výsledky dotazníkového šetření potřeb od MŠMT dosud jednotlivé školky neobdržely. Paní Soukupová 

informovala o agregovaných výsledcích v oblastech podpory za ORP Český Brod – viz příloha č. 2. Zároveň vyzvala 

přítomné k zaslání námětů na konkrétní akce/semináře – např. v oblasti podpory polytechnického vzdělání. Tyto 

náměty bychom využili při přípravě programu letní školy pedagogů. 



Pokud u některé z MŠ došlo ke změnám v investičních požadavcích, prosíme o zaslání informace. 

e) Letní škola pedagogů se koná v termínu 22. – 24.8.2016. Navrhovaným místem setkání jsou prostory České 

zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými Lesy.  

V rámci letní školy proběhne seminář Romana Musila (úterý 23.8.2016 jako společný seminář pro MŠ a ZŠ). Ve své 
výuce a v seminářích se věnuje především: 

- sociální a pedagogické komunikaci (sociální percepci, nonverbální komunikaci, komunikaci učitele se žáky) 
- rétorice (technikám jak mluvit s lidmi a k lidem) 
- pedagogickým a lektorským dovednostem (jak vést vyučovací hodinu s přihlédnutím k osobnosti žáka apod.) 

Semináře vede převážně praktickou zážitkovou formou (her a cvičení), která je doplněna teoretickými poznatky. 
 
Na středu 24.8.2016 je naplánován seminář speciální pedagožky a logopedky Anežky Kejřové, který bude zaměřen na 

rozvoj řečové výchovy v MŠ a v rámci tohoto dopoledního bloku bude 1 hod. věnována „Metodě rozvoje jazykových 

dovedností dle D.B. Elkonina“.  

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

prof. Marinou Mikulajovou, předpokládaný termín v příštím školním roce.   

Další náměty na semináře zasílejte na mtumova@cesbrod.cz. 

f) MAS Pošembeří bude pořádat školení na „šablony“, kde Vám budou poskytnuty aktuální informace.  
 
g) Exkurze do lesní školky se prozatím odkládá. 
 
Ad 2) 

PhDr. Alena Bauerová podala základní informaci k Lokální strategii rozvoje školství (LOS). Následně se ve skupinkách 

diskutovala pracovní verze VIZE MŠ a doplnila se. 

Dále se ve skupinách dělala SWOT analýza MŠ a na závěr byla definována MISE MŠ. 

Zpracované materiály z této části setkání Vám zašleme později, společně s navrženými cíli rozvoje MŠ. 
 
Ad 3)  

Společné setkání zástupců MŠ a ZŠ se uskuteční 2.6.2016 od 15 hod. v „hájence“ na Vrátkově. Plánek Vám bude 
zaslán  společně s pozvánkou. 
 
Tajemník MěÚ Český Brod představil „hájenku“ na Vrátkově a plány na její využití do budoucna (např. projektové dny 
pro školy). Zároveň vyzval přítomné, zda není v řadách MŠ zájemce o provozování této základny v městském lese. 
 
Ad 4) 

Na závěr setkání jsme si prohlédli prostory mateřské školy. MŠ byla otevřena v r. 2013 jako jednotřídní školka. 

V současné době jsou v provozu dvě třídy, v plánu je dostavba třetí třídy. Jedna třída mí kapacitu 20 dětí, druhá 27 

dětí. MŠ má vlastní kuchyni, děti jedí ve svých třídách. K dispozici je tělocvična a školní zahrada. Každý den začínají 

děti v tělocvičně plněním společného úkolu s rodiči. Největší pozornost získal malý truhlářský ponk. Fotografie 

z prohlídky najdete v příloze. 

Zapsala: M. Tůmová 

Přílohy: 

  1/ Pozvánka na setkání „Děti a pohyb“ 
2/ Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT pro MŠ – oblasti podpory 
3/ Fotodokumentace 
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