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Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z 5. setkání, 23. února 2019,  

Penzion Rondel, Poděbrady 

Přítomni:  

MŠ: Baierle Michaela (MŠ Břežany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vykouřilová Marta, Vápeníková 

Lucie (MŠ Přišimasy), Terezie Pechalová, Pokorná Eliška (MŠ Doubravka), Hedrlínová Šárka, Vágnerová 

Alena (MŠ Klučov), Káninská Hana (MŠ Kounice), Stejskalová Marta, Žáková Zuzana (MŠ Tuchoraz). 

Hosté: PhDr. Lidmila Pekařová, Haltmarová Petra, Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ ČB), Nováková Renata, 

Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), 

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená, Lucie Tlamichová 

Omluveni: 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Majerová Jitka (MŠ Liblice), 

Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), 

Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova),.   

Program: 

1) Aktuality projektu Radosti a strasti škol III  
2) Aktuální informace z mateřských školek  
3) Různé  
4) Přednáška dr. Pekařové 

Ad 1). 

V. Soukupová přivítala přítomné. Ujasnila koncept, ve kterém běží již třetí pokračování projektu sdílené 

radosti a strasti škol III (dále jen projekt) a popsala povinné aktivity.  

1. Čtyřikrát do roka se povinně schází následující pracovní skupiny (PS): 

 PS pro předškolní vzdělávání, 

 PS pro rovné příležitosti (schází se ředitelé základních škol), 

 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, 

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti, 

 PS pro financování vzdělávání (ekonomky základních škol). 

1.1. Témata schůzek naší PS v minulém roce:  

 Školní zralost dětí probíraly učitelky jak z MŠ, tak z prvních stupňů ZŠ s pracovnicemi PPP.  

 Představení Malé technické univerzity – dlouhodobý program pro děti z MŠ, pomocí 

stavebnice se seznamují s tím, jak se staví město a jak fungují různá zařízení (mosty, věže, 

elektrárna, čistička odpadních vod, skládka,…).  

 Setkání s PhDr. Miroslavou Schoffelovou, PhD., spoluautorkou publikace Rozvoj jazykových 

dovedností prof. Elkonina – velmi zjednodušeně řečeno trénink děti učí, jak slyšet jednotlivé 
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hlásky ve slovech. Seznamují se hravou formou s použitím maňásků se skladbou slov, což do 

budoucna velice pomáhá následnému čtení. Nejdříve slyší hlásky, teprve potom se je učí 

písmena. Na Slovensku je první část této metody tamním ministerstvem doporučována pro 

děti předškoláky, druhá potom pro první pololetí první třídy. Je více než vhodná pro děti 

s odkladem školní docházky.  

2. Pravidelně, dvakrát do roka se schází i Řídící výbor. Složený ze zástupců škol a školek, rodičů, 

zřizovatelů, OSPOD, zástupci různých organizací (nízkoprahové zařízení, Institut plánování a rozvoje 

hl. m. Praha, Národní institut pro další vzdělávání, Pedagogicko-psychologická poradna, Region 

Pošembeří.  Předmětem jednání jsou aktuální události ve vzdělávání, Místní akční plán vzdělávání a 

jeho aktualizace včetně aktualizace seznamu investičních priorit.  Zaznamenání plánované investice 

v tomto seznamu je nezbytné při podávání žádostí o dotaci, např. z IROP. Bez tohoto záznamu nelze 

žádat o dotaci. 

3. Web a facebook je také jednou z povinných aktivit projektu. Na webu https://skoly-orp-cb.eu/ 

naleznete aktuální program a jako členové skupiny si můžete přečíst zápisy z předešlých jednání, 

inspirovat se v inspiromatu, kde naleznete možnosti aktivit hlavně z PS pro rozvoj matematické 

a čtenářské gramotnosti. 

Aktuálně probíhající a chystané akce v rámci projektu: 

 Trénování jazykových schopností dle Elkonina - právě otevíráme (26. 2. 2019) dvě skupinky 

pro děti, každé úterý v měsíci od 15 a 16 hodin v PPP Český Brod. Cena pro rodiče je 330,-Kč 

což je pořizovací cena jednoho Hláskáře. Bližší informace neleznete na našem webu, zde je 

leták k dětské skupině. 

 Pí Lancová a Žáčková z PPP jsou schopny provádět screening dětí, díky tomu, že jsou hrazeny 

z projektu mimo rámec PPP. Pokud potřebujete, můžete jim zavolat a domluvit se.  

 Biofeedback – každý čtvrtek na ZŠ a PrŠ Žitomířská, až od dubna sem mohou děti společně 

s rodiči chodit. Podmínkou je minimálně 10 sezení. 

 Inspirativní kavárna pro rodiče – 11. 3. 2019 od 17:00 v KD Svět, na téma Výchova bez 

poražených, tento komunikační metodu mezi dětmi a dospělými představí Alena a Jan 

Vávrovi.  

 Podpora aktivit -projekt je zaměřen na spolupráci mezi školkami. V praxi to může znamenat 

i to, že podpoříme Vaši akci, která bude organizována pro víc jak jednu školku.  

 Den otevřených dveří v poradně (16. 5. 2019) - PPP Arnošta z Pardubic 12, Český Brod.  

Další plánované aktivity: 

Jedno z následujících setkání PS bude společné se základními školami, téma posledního letošního setkání 

je na nás. Jaké téma by Vás zajímalo? Své připomínky a náměty můžete sdělovat průběžně i pro 

skončení dnešního setkání na kontakty uvedené níže. 

Ad 2)  

MŠ Břežany II – jediná školka, která nemá web, v případě zájmu o pomoc, mohou zástupci MŠ 

kontaktovat realizační tým  

MŠ Doubravka – v září otevřeli novou třídu. „Živá“ zahrada je stále ve výstavbě.  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/02/skupinaElkonina_leták2.strana_1.pdf
http://www.vychovabezporazenych.cz/o-naacutes.html
http://www.vychovabezporazenych.cz/o-naacutes.html
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MŠ Chrášťany – stávající budova bude rekonstruována s navýšením kapacity o jednu třídu.   Nyní se 

stěhují do Chrástu (od 11. 3. 2019), kde pro ně bylo upraveno horní patro domova s pečovatelskou 

službou.  

MŠ Klučov - jeden a půl oddělení, mají nového starostu. Řeší kouření u školky a odchod kuchařky. 

MŠ Kounice – možnosti navštěvovat s dětmi velkou sportovní halu u ZŠ Kounice. 

MŠ Přišimasy – přijali novou paní učitelku, hledají provozní zaměstnance kuchařku i školnici. 

Ad 3)  

Nápady pro další setkání, vzdělávací akce pro učitelky: 

Environmentální výchova – poznat víc stromů, brouky, hry, historicky prožitkově…  

Nápady na výlety - Českobrodské podzemí, Škvorecký zámek, Vrátkov – doprava do Vrátkova společný 

výlet (s dětmi lze jednou do roka, obtížnější doprava). Jan Psota, píše o místních pamětihodnostech hodí 

se spíše pro dospělé posluchače. Pan Mrvík zrealizoval zajímavou poznávací etapovou hru v okolí 

Českého Brodu (pro starší děti).    

Ad 4)  

Společně s dr. Pekařovou se diskutovalo na téma Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit 

se, při zátěžové profesi. Diskuse se dotkla následujících bodů: 

 Zdravý sebenáhled a jeho vytváření. 

 Generační zátěže v myšlení a prožívání. 

 Ambivalence člověka v pocitové oblasti „chci a nechci“, „mohu a musím“. 

 Osobní tempo, rozhled, síla jednat, nebo lhát… 

 Z čeho se rodí stress. 

 Stress z odpovědnosti a alibismu. 

 Rady pro spokojený život profesně i soukromě. 

 Praktické ověření „co jsem a jaké JÁ ve mně převládá. 

 

Příští samostatné setkání PS (bez ZŠ) se bude konat od 14 hod., v hájovně Vrátkov. Pokusíme se 

zajistit environmentální program s výkladem.   

Přílohy:  

Inzerát  

Zapsala: Veronika Svěcená, doplnila Jiřina Soukupová 

Kontakty: 

Mobilní telefon: 703 143 824 

Nový kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz (takový e-mail dostane jak pí Soukupová, tak Svěcená). 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz, Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
mailto:svecena@cesbrod.cz
mailto:soukupova@cesbrod.cz
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MÁTE RÁDI DĚTI? DOKÁŽETE JE ZABAVIT A MÁTE VOLNÉ ODPOLEDNE? 

HLEDÁME KOLEGYNĚ ČI KOLEGY NA NEPRAVIDELNOU VÝPOMOC FORMOU DPP  PŘI 

ODPOLEDNÍCH SLUŽBÁCH U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉM BRODĚ A 

OKOLÍ. PO ZAŠKOLENÍ BUDETE VÍTÁNI JAKO ZÁSKOK ZA STÁLOU PANÍ 

UČITELKU.   

 

POŽADUJEME: BEZÚHONNOST, ZÁJEM A CIT PRO DĚTI  

NABÍZÍME: SMYSLUPLNOU ČINNOST V PROSTŘEDÍ S RADOSTNOU ENERGIÍ  

 

 

 

 


