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Zápis z jednání č. 1 

pracovní skupiny MAP 

Předškolní vzdělávání a péče 

 

Termín konání:  12. září 2016 

Místo:    Městský úřad Slavkov u Brna 

Přítomni:   Hana Vránová, Miroslava Horáčková, Mgr. Dagmar Červinková,  

   Bc. Jana Tesaříková, Zuzana Schořová, Ing. Richard Podborský,   

   Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jitka Schovancová 

Záznam z jednání: 

1. Zahájení, seznámení s programem pracovní skupiny 

Mgr. Kostík zahájil jednání pracovní skupiny a seznámila účastníky s programem první pracovní 

schůzky. 

2. Představení projektu MAP 

Ing. Podborský seznámil účastníky s projektem MAP rozvoje vzdělávání ORP Slavkov u Brna, s jeho 

cíli, organizační strukturou, tématy, časovým rozložením, jednotlivými cílovými skupinami.  

Členkám PS byly stručně představeny již vypracované materiály, analýza a strategický rámec MAP a 

výsledky Dotazníkové šetření MŠMT pro mateřské školy, které sloužily také jako podklad pro 

vypracování těchto materiálů. Účastnice byly také seznámeny s možností připomínkování 

vypracovaných materiálů. 

Členky pracovní skupiny byly již obeznámeny s výzvou MŠMT (uveřejněno červen 2016) Šablony pro 

MŠ a ZŠ I a podporovanými oblastmi pro mateřské školy, které šablony obsahují. Jednou z oblastí je 

také předškolní vzdělávání a šablony typu personální zabezpečení školek (chůva, asistent, aj.), 

vzdělávání pedagogů, spolupráce školek a škol, setkání s rodiči - tedy témata, která mohou být řešena 

také v rámci aktivit MAP. Mgr. Schovancová do příští schůzky pracovní skupiny zjistí v mateřských 

školách ORP, které šablony si školky vybraly, a tato situace pak bude zohledněna při přípravě aktivit 

Akčního plánu MAP pro rok 2017. 

3. Činnost pracovní skupiny 

Ing. Podborský seznámil přítomné s činností pracovních skupin v rámci MAP, s jejich úlohou během 

trvání projektu.  
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Členky pracovní skupiny zastupují různé typy mateřských škol v ORP (velká samostatná MŠ - Slavkov 

u Brna, menší samostatná MŠ - obec Hodějice, menší MŠ spojená se ZŠ - obec Heršpice) i neziskové 

organizace pracující s dětmi předškolního věku v jejich volném čase. Z této situace vyplynulo, že se 

také pravděpodobně budou lišit požadavky na aktivity v rámci MAP a spolupráce subjektů věnujících 

se předškolnímu vzdělávání v ORP. Jednotnost se projevila nad tématem rozšíření kapacit mateřských 

škol v ORP Slavkov u Brna a inovací vybavení jednotlivých mateřských škol.  

Skupina se blíže věnovala SWOT analýze věnované předškolnímu vzdělávání a souhlasila s jejich body. 

Podnětné připomínky budou zapracovány do priorit a cílů strategického dokumentu MAP (odpovídá 

Schovancová). Priority zahrnují oblast kapacit mateřských škol a počtu dětí ve třídách, obnovu 

materiálně technického vybavení a pomůcek a předškolní vzdělávání jako takové (metody a formy 

výuky, osobnost vyučujícího, spolupráce cílových skupin). Členky PS mohou vznést případné 

připomínky ještě také prostřednictvím připomínkových listů.  

4. Diskuse 

V diskusi seznámily členky ostatní s některými aktivitami svých mateřských školek (neziskových 

organizací) týkající se např. logopedické činnosti, polytechnického vzdělávání, organizace výuky, 

vybavení školek, sportovních aktivit. Čas byl věnován také představám jednotlivých účastnic, tedy 

oblastem, kterými by se MAP měl zabývat. Znovu se těmto oblastem bude pracovní skupina věnovat 

na své další schůzce.    

5. Závěr 

Přítomní se domluvili, že další schůzka se uskuteční v pondělí 21. listopadu ve 13.00 v Mateřské škole 

Zvídálek, Slavkov u Brna. Prohlídku školky zajistí Mgr. Dagmar Červinková. Dále bude obsahem 

schůzky příprava Akčního plánu MAP pro rok 2017, jeho konkrétních aktivit zaměřených na téma 

předškolního vzdělávání.   

  

 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Schovancová  
Ověřil:   Ing. Richard Podborský 
Schválil: Mgr. Petr Kostík 


