
 

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 1. 12. 2016     Místo: MŠ Chrášťany 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

MŠ: Prejzová (6), Vančurová (7), Trnková (10), Vedralová (12) 

Omluveni: 

MŠ: Musilová (1), Jelínková (2), Zumrová (3), Majerová (4), Halaxová (5), Hedrlínová (8), Čepelová (9), Vykouřilová 

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

Hosté: 

Fejfarová 

 

Program: 

1/ Aktuální informace k projektu   

2/ Sdílení informací ze života jednotlivých MŠ 

3/ Prohlídka MŠ 

Ad 1)  

Paní Soukupová blíže informovala o akcích, které se v rámci projektu uskutečnily v měsíci listopadu. Pozitivní ohlas ze 

strany MŠ je na kreativní dílny s Mgr. Ulíkovou. Přehled akcí plánovaných na rok 2017 je uveden v příloze č. 1. 

Zástupcům MŠ byly k půjčení předloženy publikace společnosti Raabe. Seznam výpůjček naleznete v příloze č. 2. 

V případě zájmu je možné si knihy zapůjčit v Pedagogicko psychologické poradně Český Brod.  

Ve středu 30. 11. 2016 se uskutečnila inspirativní kavárna pro rodiče na téma Jak se efektivně učit s dětmi. Další 

kavárna je plánována na 18. 1. 2017 na téma Proč neumíme komunikovat s dětmi, přednášející bude PhDr. Lidmila 

Pekařová.  

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

Vzhledem k malému zájmu o blok seminářů Mgr. Musila na téma Rétorika (nejen) pro učitele a lektory, prosíme o 

zaslání námětů na jiné semináře, které by Vás zajímaly – přehled, vč. anotace najdete na 

http://seminaremusil.cz/nabidka-seminaru/. Náměty zasílejte na mtumova@cesbrod.cz. Někteří zástupci by uvítali 

pokračování Dramatizace pro MŠ. Víkendové termíny nejsou vítány. 

Původně plánované setkání zástupců MŠ 5. 1. 2017 se neuskuteční, ale proběhne jako společné setkání zástupců MŠ 

a ZŠ 26. 1. 2017 v ZŠ Poříčany. MŠ Klučov navštívíme v květnu. 

 

http://seminaremusil.cz/nabidka-seminaru/
mailto:mtumova@cesbrod.cz


 

Ad 2) 

Následovala výměna informací o životě v jednotlivých školách.  
 
Paní Fejfarová informovala o aktivitách odboru sociálních věcí – příprava letáku sociálních služeb, kde žáci ZŠ najdou 
informace o tom, co je OSPOD, kdy se na ně obrátit apod. 
 
Diskutovala se problematika začleňování 2-letých dětí do MŠ. 
 
Ad 3) 

Následovala prohlídka prostor mateřské školy. Budova mateřské školy je umístěna ve středu obce, je přízemní, s 
přiměřeně velkými prostory, které jsou využívány jako herna, třída, ložnice, umývárna + toalety, šatna dětí, ředitelna 
a hospodářská část budovy. K dispozici je rozsáhlá zahrada, která je vybavena průlezkami, houpačkou, skluzavkou a 
pískovištěm pro děti. Součástí mateřské školy je vlastní kuchyň, kde jsou vařeny obědy nejen pro MŠ, ale také pro ZŠ 
Bylany. Zřizovatel plánuje vypořádání pozemků a přístavbu jedné třídy.  
  
 
Zapsala: M. Tůmová 

 

Přílohy:  

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

2/ Přehled vypůjčených publikací Raabe 

3/ Fotodokumentace 


