
 

            ZÁPIS  (1/2016) 

z prvního setkání Pracovní skupiny 1 (Předškolní vzdělávání – malé obce) 

v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP 

Velké Meziříčí, 

19. října 2016 od 14.00 hodin, Kulturní dům Ořechov 

 

Pracovní skupina v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na 

území ORP Velké Meziříčí se konala v počtu 11 členů (viz prezenční listina). Z tohoto počtu 

byli tři zástupci realizačního týmu (MOST Vysočiny o.p.s., Mikroregion Velkomeziříčsko-

Bítešsko), starostka obce Ořechov a osm zástupců mateřských škol. 

 

Program: 

1. Přivítání, představení přítomných, představení projektu, seznámení s hlavními 

prioritami pro předškolní vzdělávání. 

2. Souhlas s jmenováním vedoucího pracovní skupiny. 

3. Diskuze o tématech, které jsou pro školy aktuální. 

4. Prohlídka Mateřské školy v Ořechově. 

První pracovní schůzku zahájila paní Mgr. Naděžda Jašová z MOST Vysočiny, o.p.s., která 

zúčastněné přivítala a seznámila je podrobně s projektem. Po ní se slova ujala paní JUDr. 

Diana Kutnerová, která celou problematiku dále hlouběji objasnila a uvedla konkrétní 

příklady. Po té byli přítomní vyzváni ke schválení či neschválení vedoucí skupiny. Zvolena byla  

Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka a učitelka MŠ Ořechov. 

V diskuzi zabývající se problematikou mateřských škol na území  ORP Velké Meziříčí byla 

probrána tato témata: 

1. Pojištění dětí při úrazech ve školách. 

2. Nabídka návštěvy Speciální školy ve Velké Bíteši. 

3. Výpočetní technika ve školách se zaměřením na interaktivní tabule či boxy. 

4. Výuka anglického jazyka v MŠ. 



 

 

5. Polytechnická výchova v praxi. 

6. Psychohygiena učitelů. 

7. Vztah rodič x škola (jak vtáhnout rodiče do dění školy – možnost vedení hodiny rodičem   
  (info o své profesi), práva a povinnosti rodičů atd.) 

8. Diagnostika předškoláků, spolupráce s PPP Velké Meziříčí. 

Vedoucí skupiny, Mgr. Bohdana Musilová, se pokusí na příští druhou pracovní schůzku zajistit 

účast psycholožky z PPP, která se bude zabývat tématem depistáže předškolních dětí. 

Na závěr pracovní schůzky proběhla prohlídka Mateřské školy v Ořechově a přírodní zahrady 

u školy. 

 

 

Přehled členů Pracovní skupiny 1 - Předškolní vzdělávání (malé obce) 

Vedoucí skupiny: Mgr. Bohdana Musilová  /MŠ Ořechov/ 
Člen:   Radka Pučanová  /MŠ Moravec/ 
Člen:   Bc. Vlasta Lučivňáková /MŠ Tasov/ 
Člen:   Jana Čížková   /Chaloupky Velké Meziříčí/ 
Člen:   Mgr. Věra Havlišová  /MŠ Lavičky/ 
Člen:   Mgr. Zdeňka Požárová /MŠ Vídeň/ 
Člen:   Jitka Vrubelová  /MŠ Dolní Libochová/ 
Člen:   Mgr. Věra Havelková  /MŠ a ZŠ Dobrá Voda/ 
 

 

 

Zapsala:   Mgr. Bohdana Musilová 

 

Četla:       Mgr. Naděžda Jašová 


