1. jednání PS MAP II „Předškolní vzdělávání a péče“
17. 1. 2019 ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
Přítomni:
1. Bc. Martina Polláková
2. Ivana Kmentová
3. Mgr. Lenka Němčáková
4. Bc. Michaela Matějková
5. Bc. Jana Žejdlíková
6. Mgr. Ivana Stískalová
7. Mgr. Marie Kaňovská
8. Lucie Polišenská

vedoucí pracovní skupiny, členka OT MAP II
členka PS, ředitelka MŠ Pramínek, Teplice nad Bečvou
členka PS, ředitelka MŠ Pohádka, Hranice
členka PS, vedoucí učitelka MŠ Drahotuše
členka PS, vedoucí učitelka MŠ Všechovice
členka PS, vedoucí učitelka MŠ Potštát
členka PS, vedoucí CPR Jitřenka, Hranice
členka PS, učitelka MŠ Slunečnice, Struhlovsko, Hranice

Program:
1. Seznámení s činností MAP
2. Poohlédnutí za projektem MAP I
3. Projednání priorit (náměty k realizaci MAP II)
4. Projednání cílů (zaměření na pedagogy, děti předškolního věku a rodiče)
5. Projednání vize a poslání vzdělávání na Hranicku
Průběh:
Zahájení ve 14:00
1. Vedoucí PS seznámila účastnice se specifikací MAP, představila členy odborného týmu, hl.
manažerku, koordinátorku a vedoucí pracovní skupiny (dále stručně cíle jednotlivých pracovních
skupin)
2. Připomněli jsme si společně akce a setkávání, která proběhla během projektu MAP I. Domluvili
jsme se, ve kterých činnostech chceme pokračovat a dále je rozvíjet.
3. Při diskusi byla projednávána témata jako rozvoj spolupráce mezi místními mateřskými školami
(přátelské vztahy), vzájemné návštěvy (otevřené hodiny), DVPP pro pedagogy a ředitelky MŠ
v našem regionu (náměty na kurzy a doporučení lektorů/odborníků), semináře s odborníky
(psycholog/speciální pedagog aj.) pro rodiče, zaměření se na vzdělávání dětí mladších tří let a
nadaných dětí předškolního věku, rozvoj spolupráce s místními základními a středními školami,
usilovat o financování projektu pro pedagogy se zaměřením na psychohygienu podle vzoru jiných
státních zaměstnanců (ozdravné pobyty), výjezd pro pedagogy do škol v zahraničí (Polsko,
Slovensko, Nizozemsko, severské státy), navštívit soukromé MŠ a dětské skupiny mimo náš
region.
4. Členky PS byly pozvány na PS rodičů a veřejnosti (24.1. 2019) k projednání tématu
alternativního vzdělávání na Hranicku
5. Stanovili jsem si termín pro zaslání potřebných dokumentů a termínů návštěv/otevřených hodin
v jednotlivých MŠ (do 28.1. 2019).
Ukončení v 16:00

Další podněty:
1. Další schůzky PS pro předškolní vzdělávání můžou probíhat častěji.
Pozn.
Ke dni 30.1. 2019 zpracovala vedoucí PS termíny otevřených hodin v mateřských školách (MŠ
Teplice, MŠ Pohádka, MŠ Všechovice, MŠ Drahotuše, MŠ Potštát, dále oslovila přes mail vedoucí
dětské skupiny pro Ministerstvo obrany Praha 1 (Bc. Klára Bielová, Dis.) a ředitele MŠ jazyková
a umělecká v Olomouci (Ing. David Žížlavský) k uspořádání návštěv/exkurzí.

Zpracovala: Bc. Martina Polláková

