Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu
Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod
Datum: 2. 3. 2017 Místo: MŠ Tuchoraz
Přítomni:
RT: Soukupová, Tůmová J.
MŠ: Blahovcová (1), Hedrlínová (8) Trnková (10), Vedralová (12), Stejskalová (13), Grossová(13), Jeřábková (13
Hosté: Hejhal (Przechwozd), Fejfarová (Město český Brod)
Omluveni:
MŠ: Zumrová (3), Majerová (4), Halaxová (5), Prejzová (6), Vančurová (7), Gablerová (14), Tůmová M.

Obsah a výstupy z jednání
Program setkání:
1) Představení spolku Przechwozd
2) Aktuální informace k projektu (LŠP 2017, termíny a místa setkání MŠ v období 4-6/2017)
3) Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se školami
4) Návrhy na web škol ORP Č. Brod
5) Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod
6) Prohlídka MŠ

Ad1)
Ing. Hejhal představil aktivity spolku PRZECHWOZD (pozn. PRZECHWOZD je staročeský název obce Přehvozdí). Při
stáji PRZECHWOZD jezdecká stáj existuje PRZECHWOZD skokové centrum minikoní, které v posledních letech od
základů připravilo a plně rozvinulo nový druh disciplíny s koňmi, a to skokový sport minikoní s vodičem. Po celý rok
jsou skokovým centrem pořádány jednotlivé závody a účastní se mnoha reprezentativních a i charitativních akcí.
Aktuálně připravují zrealizování krytého výukového zázemí.
1. 4.2017 se uskuteční den otevřených dveří v jezdecké stáji (bližší informace viz letáček v příloze). 29. -30. 4. 2017
se koná 1. seminář „Jaro je tu, příprava začíná“ (bližší informace viz letáček v příloze). Ing. Soukupová nabídla, že by
bylo možné pro MŠ zajistit z projektu praktickou ukázku pro MŠ této sportovní disciplíny.

Ad2)
Ing. Soukupová zrekapitulovala proběhlé akce za měsíc únor a seznámila zúčastněné s plánem dalších aktivit.
V březnu a v dubnu se budou konat níže uvedené akce:
4.3.2017 Hra ve vyučování s Mgr. Romanem Musilem
9.3.2017 Kreativní dílna MŠ – Velikonoční tvoření s Lucií Ulíkovou
20.3.2017 Kavárna pro rodiče: AHA Rodičovství
6.4.2017 Kavárna pro rodiče: Odměny a tresty s PhDr. Lidmilou Pekařovou
13.4. 2017 – setkání MŠ v MŠ Břežany II
Další setkání MŠ se uskuteční 4.5.2017 v MŠ Klučov a 15.6.2017 v MŠ Vitice.

Dále předána informace o chystané konferenci k problematice školství, bude se zde řešit otázka umisťování
dvouletých dětí do MŠ. Konference se koná 11.4. 2017 na pražském magistrátu.
Rovněž je možné využít aktivit projektu MAP z ORP Nymburk, 7.4.2017 se koná v Hálkově divadle v Nymburce
rodičovská kavárna zaměřená na přestavení mateřských škol z regionu.
Následně byl projednáván program letní školy.
Letní škola pedagogů se uskuteční v termínu 25. 8.- 28. 8. 2017 v Poděbradech v penzionu Rondel. Předběžně jsou
domluveny semináře PhDr. Pekařové na téma Jak vést neformálně třídní schůzky a jak edukovat rodiče (sobota
26.8.2017), seminář Mgr. Musila, dr. M. Schoffelová Metoda rozvoje jazykových dovedností dle D.B. Elkonina.
Zúčastněné paní ředitelky byly požádány o další náměty k programu letní školy. Vzneseny návrh zážitkovou
pedagogiku - zkušenost z MŠ Tismice a jednoduché chemické a fyzikální pokusy pro děti (zkušenosti z MŠ Poříčany).
Jako další náměty bylo zmíněno absolvování zážitkového kursu poskytování první pomoci pořádaného Zdrsem.
Ing. Soukupová zmínila možnost zajistit vytištění šanonů k řemeslným dílnám z Muzea v Říčanech. Dle sdělení
zúčastněných bude vhodnější tento šanon zveřejnit pouze elektronicky a netisknout ho.
Ad3)
Ing. Soukupová seznámila zúčastněné s výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost rodičů se
školou, kterou navštěvuj jejich děti. Za MŠ bylo získáno celkem 103 odpovědí. Přítomným ředitelkám byly předány
výsledky zpracované za jejich školu.
Ad4)
V této části se projednávaly návrhy, jak zlepšit a doplnit strukturu webu pro školy z území ORP. Byly podány tyto
návrhy:
- vytvořit sekci Šablony, do které se budou vkládat aktuální informace k tomuto tématu
- vytvořit záložku Inspiromat, rozčleněnou na položky vzdělávání, řemeslníci a revize. Zde se budou vkládat
kontakty na osvědčené firmy poskytující tyto služby.
.
Ad5)
V této části přítomné paní ředitelky sdílely novinky ze svých MŠ. M. Vedralová by uvítala možnost teambuildingových
kursů pro MŠ, problémem pro jejich uskutečňování je malý kolektiv MŠ. Lze využít nabídky prázdninové školy
v Lipnici nad Sázavou, která pořádá tzv. sborovny.
V Klučově se zatím neplánuje výstavba nové MŠ, prioritu dostala stavba kanalizace. V Poříčanech se pokračuje
s přístavbou ZŠ, obávají se případné zvýšené hlučnosti. Budou mít nového školního asistenta. Rovněž je čeká hodně
práce s realizací šablony setkávání rodičů v MŠ. V MŠ Břežanech mají problém s novou školní zahradou, která není
zastíněná. Používají starou zahradu. V Tuchorazi mají problém se střechou, které jim protéká, potřebují získat
finanční prostředky.
Ad6)
MŠ vznikla v roce 1980, byla považována jako vzorová školka. Jezdily do se do ní podívat různé exkurze včetně
zahraničních. MŠ fungovala jako jednotřídní, v souvislosti se zvyšováním počtu dětí, rodiče sepsali petici na
otevření další třídy. V roce 2012 byla za pomoci rodičů otevřená druhá třída. K účelům MŠ slouží 1.patro budovy a
hospodářská část v přízemí. Herny jsou prostorné, barevně vymalované. K budově MŠ patří zároveň hospodářský
pavilon / kuchyň, sklad potravin, prádelna/. Celé zařízení je vytápěno akumulačními kamny. MŠ disponuje prostornou
zahradou. MŠ využívá spolupráce rodičů, kteří zde svépomocí vystavěli např. přírodní kopec a iglú.

zapsala: J. Tůmová, 3.3.2017

