
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován 
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Český Brod. 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání (9) 

Zápis z jednání, 20. 11. 2019 

 Mateřská škola Přišimasy, Přišimasy 42, Český Brod 

Přítomni:  

MŠ: Stejskalová Marta (MŠ Tuchoraz), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), 

Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy)  

Další: Leszczynská Silvie (MŠ Přišimasy), Lundáková Zdeňka (MŠ Přišimasy), Vápeníková Lucie (MŠ 

Přišimasy) 

Realizační tým projektu: Tlamichová Lucie, Gabriela Vraj, Olga Žídková (RT) 

Omluveni: 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Goldšmídová Samira (RT), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Hedrlínová 

Šárka (MŠ Klučov), Lancová Veronika (PPP), Soukupová Jiřina (RT), Svěcená Veronika (RT), Zumrová Jiřina 

(MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP) 

 

 Program:  
1) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III  
2) Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod  
3) Rozvoj komunikačních dovedností v předškolním věku  
4) Prohlídka MŠ Přišimasy  
5) Závěr, další postup  

 

Ad 1). Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

M. Vykouřilová přivítala účastníky v MŠ Přišimasy. Poté G. Vraj informovala o tom, že toto jednání je v roce 

2019 poslední a termíny pro rok 2020 budou včas oznámeny. Následovalo představení pí. Žídkové, která 

je novým členm RT. Mimo to převzala agendu po Ing. Jedličkové a bude mít na starost výkon státní správy 

v oblasti školství pro správní obvod ORP Český Brod (výkazy ze ZŠ a MŠ, dohadovací řízení apod.). Poté 

poděkovala účastníkům za práci v PS a předala slovo pí. Tlamichové, které přítomné informovala o 

možnosti:  

- zúčastnit se semináře s pí. Veselou v Říčanech, účastníkům předala pozvánku. Informace o semináři je 

na webu https://skoly-orp-cb.eu/  

- požádala o náměty na Letní školu pedagogů (LŠP), která se plánuje na léto 2020 

- informovala o terénní základně ve Vrátkově, která byla podpořena v rámci dotace a nyní probíhá 

výběrové řízení na dodavatele stavby, plánuje se naučná stezka od autobusové zastávky pro bezpečnější 

https://skoly-orp-cb.eu/
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přístup do terénní základny, plánují se zde kroužky, projektové dny, velký zájem o spolupráci projevilo 

Centrum pro rodinu Dokolečka z Doubravčic, spolupracuje se s Ekocentrem Huslík, v roce 2020 by měla 

proběhnout rekonstrukce, termín zahájení provozu zatím není znám.  

- na rok 2020 se plánuje exkurze do zahraniční MŠ, zatím není přesně určena země, vše je v jednání, o 

exkurzi projevila zájem MŠ Doubravka Doubravčice, pravděpodobně by se jednalo o Polsko nebo 

Německo, členové PS mají možnost se k této akci případně vyjádřit.  

Ad 2) Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

MŠ Poříčany mají už hezkou školku zvenku, ale vevnitř stále nemají hotovo. Měli problém s financemi, 

objevili se v průběhu nečekané vícepráce, které rekonstrukci zkomplikovali.  

MŠ Přišimasy by uvítaly na LŠP seminář pro MŠ na téma předmatematické gramotnosti, hudební  příprava 

(ještě něco jiného než p. Musila), jazyková průprava (logopedie). Chtějí načerpat nové poznatky, vhodné 

zejména pro MŠ. 

Ad 3) Rozvoj komunikačních dovedností v předškolním věku 

Celý kolektiv MŠ Přišimasy si připravil informace k tématu: Rozvoj komunikačních dovedností 

v předškolním věku. Pí. Vykouřilová nejdříve představila předčtenářské dovednosti, mluvila o využívání 

učebních pomůcek, které zakoupili na https://butwhy.eu/ a které napomáhají v rozvoji: 

- Knihy „O holčičce, O chlapečkovi“ také se vás děti ptají proč? od Petry Balčíkové 

- Nápadník pro pedagogy, který ukazuje, na co se dá zaměřit, co rozvíjet 

- Pracovní listy podle, kterých děti plní úkoly a rozvíjejí si tím např. zrakové vnímání 

Text v knihách je možno rozpracovat a využívat k evokaci (navodění nálady, povzbuzení a zájmu o téma). 

Následuje kladení otázek, vysvětlování pojmů, poučení a závěr. Pomůcky umožňují zapojit kritické 

myšlení, myšlenkové mapy.  

Cílem rozvoje komunikačních dovedností je rozvoj slovní zásoby, porozumění textu, osvojení názoru, aj.  

Tým MŠ Přišimasy k rozvoji motoriky využívá například: barevné diamanty, Nejistou ruku, Pexeso pro uši 

(viz. foto v příloze). Děti se učí poznávat dopravní prostředky za pomoci vizualizace a zvuků. Ke všem 

činnostem se snaží využívat vtipné texty, tak aby to děti co nejvíce bavilo.  

Ve školce provozují už 3. rokem kroužek Turisťák, který je určen pro nejstarší věkovou skupinu. S dětmi 

absolvují výlety po okolí, a to jak do přírody, tak i na památky. Navštívili např. Českobrodské podzemí, 

Tuchoraz, stezku okolo Donáta, Klánovický les, Škvorec. Během kroužku ujdou i 10 km, cestují vlakem, 

autobusem, jsou hodně venku na čerstvém vzduchu, trénují tím i hrubou motoriku, rozvíjejí komunikační 

dovednosti, orientaci, poznávají fungování dopravních prostředků atd.  

https://butwhy.eu/
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Vše ve školce se točí okolo komunikace a rozvoji těchto dovedností. K tomu využívají různé možnosti, a to 

jak komunikace s veřejností v rámci různých představení, kdy se děti prezentují a zapojují do různých 

aktivit.  Výborně jim funguje spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na výrobě kostýmů. S dětmi absolvují 

vítání občánků, navštěvují knihovnu v Přišimasech, účastní se Dne Země na Klepci, Staročeské pouti – 

šerpování a v pátek dopoledne pí. Lundáková hraje ve školce pohádkovou babičku. Má odpovídající 

kostým, účastnit se mohou všechny děti, čtou se pohádky, komunikuje se, děti mohou pohádku vystihnout 

i pohybem, kresbou atd.   

Ad 4) Prohlídka MŠ Přišimasy 

Následovala prohlídka MŠ Přišimasy, prostor a zahrady.  

Ad 5) Závěr, další postup 

Příští setkání bude v roce 2020. Děkujeme všem za spolupráci v roce 2019 a termín příštího setkání bude 

včas zaslán.   

 

Zapsala: Gabriela Vraj, Lucie Tlamichová 

Kontakty: 

Kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz , 

Dále platí i původní emaily: 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz, tel.: 703 143 824 

Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz 

 

Příloha:  

https://photos.app.goo.gl/BrUPVnxRdGBQfNC67 
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