
 

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, 3. 12. 2020, 16:00 – 20:00 hod. 

MAS Pošembeří o.p.s., nám Arnošta z Pardubic 25, 282 01 Český Brod  

Přítomni:  

Zástupci MŠ: Černá Marta, Žáková Zuzana (MŠ Tuchoraz), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Horová 

Marta (ZŠ TGM a MŠ Poříčany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), celkem zastoupeny 4 mateřské 

školy. 

Další: Ulíková Lucie 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, 

Žídková Olga. 

Omluveni: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Musilová Miroslava (MŠ 

Břežany), Lancová Veronika, Žáčková Hana (PPP), Trnková Věra (MŠ Poříčany), 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. Vánoční tvoření pro MŠ s Mgr. Lucií Ulíkovou 
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/ .  

MŠ Doubravčice má zkušenost s Michaelem Plundrou, přinesl nový pohled na využití živé zahrady. 

Pan Plundra má zkušenosti s environmentální výukou dětí, je možné obrátit se na něj kvůli realizaci 

projektových dnů. 

Čtenářská příprava dětí metodou profesora D. B. Elkonina byla z důvodu opatření pozastavena 

v naději na pozdější nepřerušovaný průběh lekcí. S ohledem na aktuální situaci znovu zkusíme rozjet 

v novém pololetí.  

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

 

https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Ad 3. Vánoční tvoření pro MŠ s Mgr. Lucií Ulíkovou 

Bylo zaměřeno na jednoduché tvoření z běžně dostupných materiálů (papír, vlna, bavlnky, špejle). 

Fotky výrobků jsou uvedeny v příloze. 

V rámci setkání byly sdíleny následující informace: 

Readmio – čtení s doprovodem zvuků 

Aplikace Readmio zdarma poskytuje knihovnu elektronických knih, které lze stáhnout do telefonu. Je 

potřeba mít zapnutý mikrofon, který díky aplikaci odhalí, že k právě přečtenému zvýrazněnému slovu 

v textu má přehrát zvuk. V průběhu čtení se tedy ozývají doplňující zvuky, které děti přitahují 

k příběhu.  Funguje na Aplle a Android 

Film Sociální dilema 

Ve filmu na pomezí dokumentu a dramatu varují odborníci na moderní technologie před sociálními 

sítěmi, které sami vytvořili.  „Chcete-li ovládat lidi, není nic lepšího, než facebook….“  Trailer 

Doporučení: mazat historii vyhledávání, na internetu ve všech prohlížečích. Prohlížeče sami vybírají 

zprávu, která odpovídá předešlému hledání. Postupně mizí jiné názory, pohledy. Nastupuje dojem, že 

jsem v pořádku a nemusím se měnit. Potřebujeme vědět, jak to funguje! 

Film Život na naší planetě 

Přírodovědec a celoživotní moderátor pořadů o přírodě David Attenborough (94 let) dokazuje, jak se 

za jeho život změnila planeta. Lidstvo zabralo planetu pro sebe. Ještě je prý čas, potřebujeme se 

naučit s přírodou spolupracovat.  Trailer 

Kniha Eliška Podzimková: Malý princ  

Ilustrace Elišky Podzimkové (TEDx Prague Woman), začínají fotografiemi z Islandu, domalované 

kresby doplňují přírodniny a podíváte-li se na obrázek přes telefon se staženou aplikací, začnou se 

obrázky pohybovat (Albatros). 

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

MŠ Doubravka – Připravují venkovní besídku, děti poznají zahradu potmě.   

MŠ Poříčany – Pokračují v zateplování budovy MŠ. 

MŠ Tismice – Souhlasí s uspořádáním pracovní skupiny u nich ve školce. Navrhovaný program: 

tvoření s keramickou hlínou.   

MŠ Tuchoraz – Veškeré úpravy a opravy zvládli na jaře, doufají, že vyjde rozpočet. Besídka bude letos 

bez rodičů, nahrávku si budou moci koupit, stejně jako i v minulosti.   

https://www.readmio.com/cz/jak-to-funguje/
https://www.readmio.com/cz/knihovna/
https://www.netflix.com/cz/title/81254224
https://www.irozhlas.cz/kultura/televize/david-attenborough-zivot-na-nasi-planete-dokument-netflix-priroda_2010180933_kro
https://www.youtube.com/watch?v=k0Hri8XTsqc
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/55019857/maly-princ/?gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOfTA_paYeBMp9PMBdzF4XUn8lSiOoGZzxyjZL9QXQ-BJZB1R6_xOiwaAu0wEALw_wcB
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Ad 5. Závěr, další postup 

V příštím roce účastnice volí setkání s tvořením (šperky, keramika), opět v odpoledních hodinách. 

Paní Halaxová má kontakt na lesní školku v Ženevě. Otázka, zda je možné hradit náklady do země 
mimo EU. Doporučujeme podat žádost na Šablony III, kde je možnost exkurzí. Paní Jana Tůmová je 
k dispozici a může nejen poradit, ale i pomoci se sepsáním žádosti.   

Pozvánka na příští setkání bude zaslána. 

 

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

 

Seznam příloh: 

Fotky výrobků 

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

Český Brod 4. 12. 2020 
 


