
 

            ZÁPIS  (1/2016) 

z prvního setkání Pracovní skupiny 2 (Předškolní vzdělávání – města a větší obce) 

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

Meziříčí, 

16. listopadu 2016 od 14.00 hodin, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s. 

Přítomni: 

Zástupci škol:  Jana Stehlíková (MŠ Křižanov) 

   Jana Janů (MŠ Měřín) 

   Bc. Daniela Doláková (MŠ Osová Bítýška) 

    Mgr. Hana Sedláková (MŠ Velká Bíteš) 

 

Realizační tým:  Mgr. Naděžda Jašová (MOST Vysočiny o. p. s.) 

   JUDr. Diana Kutnerová (Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko) 

   Mgr. Olga Zástěrová 

   (viz prezenční listina) 

Program: 

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

prioritami pro předškolní vzdělávání, rozdání materiálů o činnosti a náplni setkávání 

pracovních skupin. 

2. Jmenování vedoucího pracovní skupiny. 

3. Hlavní priority předškolního vzdělávání – diskuze, návrhy seminářů. 

4. Termín příští schůzky.  

ad. 1. Pracovní schůzku zahájila p. Mgr. Naděžda Jašová z MOST Vysočiny, o.p.s., která 

zúčastněné přivítala a seznámila je podrobně s  projektem a s jeho prioritami. Všem 

zúčastněným byly rozdány materiály o činnosti a náplni pracovních skupin v projektu Tvorba 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 

ad. 2. Z řad členů PS nikdo neprojevil zájem pracovat jako vedoucí skupiny, navrhují pracovat 

jako podskupina PS 1. Zápisy a další náležitosti bude prozatím vykonávat Mgr. Olga Zástěrová 

(členka realizačního týmu).    



ad. 3. V rámci setkání se diskutovalo o různých tématech, z některých vyšla potřeba se dále 

vzdělávat: 

▪ Bezpečnost dětí – za co nese pedagog odpovědnost?. Jedná se o široké téma, které 

by se na případném semináři mělo řešit zvlášť pro MŠ a pro ZŠ, protože mají různé 

legislativní změny. Doporučení na školitele: Mgr. Ladislav Dvořák (Třebíč), popř. zástupce 

z NIDV. 

▪ Dvouleté děti  -     způsob práce s dvouletými dětmi 

- dvouleté dítě v MŠ z pohledu psychologa 

Jak zvládnout kolektiv dětí ve věku 2-6 let, přičemž jen nutné zohlednit rozdíly jejich 

motorických a mentálních schopností, vybavení MŠ speciálními pomůckami pro nejmenší 

děti, celková úprava a přizpůsobení třídy těmto dětem. 

Diskuze se rozvíjela na téma rodiče – ti by měli naučit děti základním návykům (oblékání, 

stravování apod.). Pedagog v MŠ nemůže mít na starosti celou třídu + dvouleté děti, které 

takové základní dovednosti ještě neumějí. 

▪ Inkluze, Pedagogika a psychologie předškolního věku – zájem o přednášku PhDr. 

Marka Hermana (propojení teorie a praxe apod.). Dalšími možnými přednášejícími: Jan 

Svoboda, Krejčová – ŠVP apod. 

▪ Čtenářská pregramotnost – ve většině MŠ se provádí. Například dětem čtou zástupci 

obcí, knihoven, děti z prvních tříd základních škol i vyšších tříd. Někde aplikují metodu 

Montessori – rovněž by byl zájem o seminář o metodách výuky Montessori a celkově o 

alternativní metody vzdělávání. 

▪ Polytechnické vzdělávání – učitelky MŠ se shodly, že se polytechnickému vzdělávání 

věnují, největším problémem v této oblasti je nedostatek financí na pomůcky. 

▪ Jedním z témat diskuze bylo: Jak prezentovat mateřskou školu? (co je vhodné, jak 

vytvářet informační letáky apod.). Zatěžující administrativa. 

 

ad. 4. Termín příštího setkání byl stanoven na leden 2017.  

 

Přehled členů Pracovní skupiny 2: 

Mgr. Naděžda Burianová (MŠ Velká Bíteš, U Stadionu) 

Jana Janů   (MŠ Měřín) 

Jana Stehlíková  (MŠ Křižanov) 

Bc. Daniela Doláková  (ZŠ a MŠ Osová Bítýška) 

Mgr. Hana Sedláková  (MŠ Velká Bíteš. Masar. nám.) 
 

Zapsala: Mgr. Olga Zástěrová 

Ve Velkém Meziříčí, dne 16.11.2016 


