
 

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 z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 7. 10. 2020, 17:00 – 18:30 hod. 

MŠ Liblice, Školní 145, 282 01 Český Brod  

Přítomni:  

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Mihálová Martina (MŠ Liblice), Trnková Věra (ZŠ TGM 

a MŠ Poříčany), Lucie Vápeníková a Věra Svobodová (MŠ Přišimasy), Vedralová Markéta (MŠ 

Tismice), celkem zastoupeno 5 mateřských škol. 

Další: Petra Rožková, Barbora Vítová (MTU). 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. 

Omluveni: Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Černá Marta (MŠ Tuchoraz), Gablerová Helena (MŠ 

Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Musilová Miroslava (MŠ 

Břežany), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vykouřilová Marta (MŠ 

Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

2. Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

3. Prezentace Digi bez digi 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod. 

5. Závěr, další postup. 

Ad 1., 2. Přivítání účastníků, aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastníky. Aktuální informace o projektu jsou k nahlédnutí i na 

stránkách https://skoly-orp-cb.eu/ .  

Ve spolupráci s MAP Říčany organizujeme sběr otázek, na který bude odpovídat Mgr. Michaela 

Veselá formou videožurnálu na stránkách společně k bezpečí. Otázky ohledně provozu MŠ v době 

koronaviru nebo jiné palčivé dotazy prosím posílejte na adresu svecena@cesbrod.cz do čtvrtka 12:00 

hod. 

Nově je do projektu zapojen i Michal Plundra, na kterého se můžete obracet s požadavky na aktivity s 

enviromentální  tematikou na školních zahradách. 

Chceme pokračovat v organizaci schůzek čtenářské přípravy dětí metodou profesora D. B. Elkonina. 

Letáčky jsou na stránkách projektu, prosím o jejich šíření a doporučení dětem, kterým by 

procvičování pomohlo. Děkujeme.    

https://skoly-orp-cb.eu/
http://www.spolecnekbezpeci.cz/
mailto:svecena@cesbrod.cz
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Na konci zápisu jsou kontakty na odborné pracovnice, jejichž práci hradíme z projektu. Jedná se o 

screening školní zralosti dětí přímo ve školkách (Mgr. Tomková), intervenční psychologická pomoc 

dětem a jejich rodinám (Mgr. Kecová), psychologická podpora pedagogů jednotlivců i celých 

kolektivů (Mgr. Slobodová), podpora v přípravě projektů Šablony III (Mgr. Tůmová) 

Pokud máte nápady pro aktivity z projektu, můžete je posílat na skolyorp@cesbrod.cz 

Ad 3. Prezentace Digi bez digi 

Pokračování projektu polytechnické výchovy (Malá technická univerzita MTU) najdete pod názvem 

Malá digitální univerzita čili DIGI bez DIGI. Děti se formou hry a zážitku seznámí s digitálním světem 

bez použití elektroniky na koberci ve školce. Programy lze objednat od lektorů MTU nebo proškolit 

vlastní personál a pomůcky (lze hradit ze Šablon).  

Technologie jsou mezi námi, např. přibývající samoobslužné pokladny, robot Pepa na letišti Václava 

Havla, roboti ve skladech, na operačních sálech, roboti pečovatelé. Až dnešní děti z MŠ vyrostou, 

budou tu nová zaměstnání. Autorky projektu předpokládají, že se jim technický pohled na svět bude 

více než hodit. Tvrdí, že technik může přejít na humanitní obor, ale humanitně zaměřený člověk se 

k technice obrací jen obtížně. Chceme z dětí programátory, ne uživatele technologií.  

V programech se zaměřují na zrcadlové obrazy, souřadnice, zápis postupu, sudoku na koberci. 

K výuce používají dřevěné roboty na čtvercové síti, kdy dbají na to, aby děti zapisovaly postup. Např. 

na šesté lekci jsou děti schopné naprogramovat robota tak, aby robot dotlačil misku s jídlem 

k obrázku psa. 

video pro představu 

Ad 4. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

MŠ Poříčany – Dětí je plný stav, nemocných málo. Rodiče do budovy chodí s rouškou a co nejméně. 

Pokračují v zateplování budovy MŠ.  

MŠ Tismice – Mají zatepleno, stavební práce stihli, když byly děti na jaře doma. S firmou to bylo 

složité, už by ji znovu nechtěli.  

MŠ Přišimasy – Děti do školky chodí, rodiče zodpovědně nosí roušky a při nemoci děti nechávají 

doma.  

MŠ Doubravka – Mají plné tři třídy. Obec zažádala o dotaci na velké nádrže na zalévání zahrady. Je na 

jílovém podloží a co nezalejí, většinou usychá.  

MŠ Liblice – spolupráce s rodiči je fajn. V Liblicích je jedna třída v budově SOŠ Liblice, předškoláci jsou 

v jiné budově na křižovatce.  

 

Ad 5. Závěr, další postup 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
https://www.mtuni.cz/programy-pro-deti/#tab_mdu
https://www.mtuni.cz/programy-pro-deti/#tab_mdu
https://www.youtube.com/watch?v=W0RrzprTeTM&feature=youtu.be
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Pokud to aktuální situace dovolí, rádi bychom se koncem listopadu sešli s paní Lucií Ulíkovou 
a naladili se na přicházející Vánoce tvořením vhodným pro děti MŠ. Skupině plně vyhovuje setkání v 
odpoledních hodinách, protože už je provoz MŠ ukončen. 

Pozvánka na příští setkání bude zaslána. 

Užitečné kontakty: 

 

 
Mgr. Alexandra Kecová 

psycholožka, zaměřuje se na 
rodiny s dětmi a řeší vztahy 
v dětském kolektivu.  

 
e-mail: alexandra.k@email.cz 

 
Mgr. Lenka Kohoutková 

supervize a vedení balintovské 
skupiny pedagogů 

 

lenka.koh@seznam.cz 
 

 
Mgr. Kateřina Miškovská 

Kurzy čtenářské přípravy 
metodou profesora D. B. 
Elkonina 

 
přes Veroniku Svěcenou 
svecena@cesbrod.cz 
 

 
Michal Plundra 

 
Enviromentální aktivity na 
školních zahradách, zákládání 
živých zahrad apod.  

 
přes Jiřinu Soukupovou 
soukupova@cesbrod.cz  
 

 
Mgr. Tereza Tomková 

speciální pedagožka 
spolupracuje s PPP Český Brod, 
provádí na objednání screening 
školní zralosti přímo ve školce. 

 
tereza.school@seznam.cz 

605 218 219 

 
Bc. Jana Tůmová, DiS. 

Šablony – pomoc při zpracování 
žádosti 

 
tumova@cesbrod.cz 

 
Mgr. Hana Slobodová 

řeší interpersonální vztahy na 
pracovišti (kaučink, teambuilding) 
 

 
hana.slobodova@seznam.cz 

 

Mgr. Petr Steklý:  
ředitele CVIK – Centrum 
vzdělávání informací a kultury 

stekly@cesbrod.cz  
608 123 013  
 

 

Email: skolyorp@cesbrod.cz (Soukupová i Svěcená) Mobil: +420 703 143 824 (Svěcená) 

 

Seznam příloh: 

Letáček „Elkonin“  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

Český Brod 9. 10. 2020 
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