
 

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 2. 2. 2017    Místo: MŠ Hradešín 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Oliva 

MŠ: Blahovcová (1), Jelínková (2), Prejzová (6), Vančurová (7), Čepelová (9), Trnková (10), Lundáková (11), Vedralová 

(12), Vorlíčková (12) 

Omluveni: 

MŠ: Zumrová (3), Majerová (4), Halaxová (5), Hedrlínová (8), Stejskalová (13), Gablerová (14), Maksová (15),  

 

Hosté: 

Fejfarová, Skřivánková (Muzeum Říčany), Schmid (bezpečnostní audit) 

 

Program: 

1/ Prezentace aktivit Muzea Říčany – výukové programy a řemeslné dílny pro MŠ 

2/ Aktuální informace k projektu  

3/ Informace o historii Hradešína 

4/ Bezpečnostní audit ve školách 

5/ Prohlídka MŠ  

Ad 1)  

Paní Skřivánková představila aktivity Muzea Říčany. Pořádají výstavy s komentovanými prohlídkami, akreditované 

kurzy pro pedagogy (malování, práce se dřevem…). Aktuálně začíná projekt na polytechnickou výchovu v MŠ. Další 

projekt je plánován v 9/2018, v případě zájmu je možné kontaktovat Muzeum Říčany. Pořádají také programy na 

enviromentální výchovu. Bližší informace na webu http://www.ricany.cz/org/muzeum/.  

Blíže představila cyklus 5 řemeslných dílen – Přadlena Pavlína, Dráteník Dalibor, Švadlenka Štěpánka, Pekař Pavel a 

Truhlář Tonda. Formou pohádky se děti seznámí s daným řemeslem, poznají nástroje a nářadí s ním spojené a zkusí si 

vyrobit drobný předmět. Programy lze realizovat v prostředí MŠ nebo v prostorách muzea.  

Zástupci škol si mohli prohlédnout inspirativní příručku Učíme řemesla pro pedagogy MŠ. Příručka obsahuje 

obrazové návody pro práci s textilem a se dřevem, vč. slovního doprovodu, metodické články na témata vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj, které jsou dány do kontextu řemeslné práce s dětmi na základě praktických zkušeností lektorů, 

vloženy jsou reálné textilní a dřevní materiály či plakáty vzorových výrobků, to vše v praktickém pracovním šanonu, 

vyjímatelné pro praktické využití při práci s dětmi v MŠ.  

Kontakt: Mgr. Petra Skřivánková, lektorka polytechnické vzdělávání, petra.skrivankova@muzeum.ricany.cz 

http://www.ricany.cz/org/muzeum/
mailto:petra.skrivankova@muzeum.ricany.cz


V případě zájmu o inspirativní příručku Učíme řemesla se obraťte na mtumova@cesbrod.cz, vč. uvedení počtu ks, 

které byste chtěli do své školy. 

Ad 2)  

Paní Soukupová informovala o vydání rozhodnutí o prodloužení projektu do 31. 8. 2017. V měsíci srpnu se uskuteční 

další ročník Letní školy pedagogů. Náměty na semináře je možné zasílat do 17. 2. 2017 na mtumova@cesbrod.cz. 

Bylo by možné zařadit jednu z řemeslných dílen Muzea Říčany. Je přislíben seminář Rozvoj jazykových dovedností dle 

D.B.Elkonina.  

Paní Soukupová dále informovala o akcích projektu plánovaných na období 2-3/2017: 

- 03.02.2017 Dramatická výchova s Mgr. Romanem Musilem 

- 09.02.2017 Řídící výbor MAP  

- 10. - 11. 2. 2017 Coaching pro školský management II – pokračování 

- 14.02.2017 Supervizní skupina 

- 02.03.2017 Schůzka ředitelek MŠ v MŠ Tuchoraz 

- 04.03.2017 Hra ve vyučování s Mgr. Romanem Musilem 

- 09.03.2017 Kreativní dílna MŠ – Velikonoční tvoření s Lucií Ulíkovou  

- 20.03.2017 Kavárna pro rodiče: AHA Rodičovství 

- 06.04.2017 Kavárna pro rodiče: Odměny a tresty s PhDr. Lidmilou Pekařovou 

 

Publikace společnosti Raabe a DVD PhDr. Lidmily Pekařové je možné si zapůjčit v Pedagogicko psychologické poradně 

v Českém Brodě (kontaktní osoba Mgr. Hana Žáčková).  

Ad 3 a 5) 

Pan Oliva seznámil přítomné zástupkyně MŠ s historií Hradešína. Paní ředitelka Prejzová doplnila základní informace 
k MŠ. Prohlídka školy proběhla na závěr setkání. 
MŠ zahájila svou činnost v roce 2011 v rekonstruovaném objektu bývalých kasáren. Nacházejí se zde dvě prostorné 
třídy (s celkovou kapacitou 40 dětí), každá s vlastní šatnou a sociálním zařízením, dále spojovací chodba s 
vestavěnými skříněmi, vlastní kuchyň s jídelnou. K venkovním aktivitám je využívána přilehlá zahrada. Do MŠ jsou 
přednostně přijímány děti z Hradešína a dále z přilehlých obcí (Škvorec, Třebohostice, Doubek, Rostoklaty). 
 
Ad 4) 

Pan Schmid působí jako bezpečnostní auditor a zabývá se zabezpečením objektů, mj. škol. V úvodu zmínil vydání 
technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol 
a školských zařízení“, která vešla v platnost od 1.9.2016 a upravuje řešení problematiky ochrany škol a školských 
zařízení. Bohužel je k dostání pouze v papírové formě (Informační centrum ÚNMZ Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 
Praha 1 nebo je dostupná v ČSN online, více naleznete zde https://csnonline.unmz.cz/. K této normě by měl být 
vydán prováděcí předpis a zaslán na všechny školy (cca v průběhu 3/2017). 
Dále informoval o připravovaném dotačním programu pro MŠ a malotřídní ZŠ na zabezpečení škol. Dotace by byla 
možná ve výši do 120 tis. Kč na předem stanovené komodity (zabezpečovací systém, kamerový systém, okna a dveře, 
oprava nebo dodělání rozestavěného oplocení). Podmínkou je provedení bezpečnostního auditu školy, jehož 
závěrem bude doporučení opatření k zajištění bezpečnosti ve škole. Pan Schmid hovořil o tom, jak probíhá tento 
audit, co je jeho předmětem, jak vypadá závěrečná zpráva. 
Následovala diskuze k tématu bezpečnostní audit a zabezpečení škol. 
 
 
Zapsala: M. Tůmová 

Přílohy:  

Seznam publikací k zapůjčení 

mailto:mtumova@cesbrod.cz
mailto:mtumova@cesbrod.cz
https://csnonline.unmz.cz/

