ZÁPIS
ze společného vzdělávání ředitelů a zástupců MŠ v rámci projektu MAP – pro
úspěch našich škol! v SO ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109

Název:

Strategické řízení a programování akčních plánů (Učící se síť –
společné vzdělávání ředitelů a zástupců MŠ)

Termín konání:

5. 1. 2017

Čas:

9:00 – 13:00 (2 hodiny společné vzdělávání + 2 hodiny konzultace)

Místo konání:

Ringhofferova 437, Olešovice 251 68 Kamenice

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné zástupce mateřských škol.
Úvodem informovala o změně manažerky projektu od 2. 1. 2017. Předchozí manažerka Mgr.
Ludmila Třeštíková bude nadále na projektu participovat jako expert projektu. Poté požádala
hostující ředitelku Mgr. Janu Boučkovou o představení MŠ Kamenice.
2. Prezentace MŠ Kamenice
Mgr. Jana Boučková seznámila přítomné s mateřskou školkou. Jedná se o čtyřtřídní MŠ, jejíž
třídy jsou heterogenní. Školka je primárně zaměřena na ekologii, kontakt s přírodou, třídní
programy vychází ze školního programu „Cesta na ostrovy poznání“. V rámci OPVK se škola
zapojila do projektu ŠIKULA, jehož cílem byla podpora polytechnického vzdělání
v mateřských školách. Tento projekt je znát napříč celou MŠ, děti jsou aktivně zapojovány do
polytechnického vzdělávání.
3. Prezentace MAP
Účastníci byli informováni o plánu vzdělávacích aktivit a byli seznámeni s hlavním cílem a
provázaností s MAP. Tím je budování kapacit k implementaci MAP, posílení spolupráce,
vytvářet partnerství, sdílet příklady dobré praxe, nových metod. Všichni byli vyzváni do
zapojení se ohledně návrhů, připomínek. Zástupci MŠ se aktivně zapojili a dohodli se s týmem
MAP na předběžném harmonogramu jednotlivých aktivit s tím, že budou mít možnost se ještě
k jednotlivým návrhům vzdělávacích aktivit vyjádřit e-mailem. Návrh harmonogramu
vzdělávacích aktivit bude přílohou tohoto zápisu.
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4. Informace o vyhlášce ve školním stravování
Slovo bylo předáno Mgr. Petrovi Duškovi, aby účastníky informoval o vyhlášce ve školním
stravování. Nad tímto tématem probíhala také konzultace a diskuze, školky sdílely informace
a praktické zkušenosti.
5. Diskuze a konzultace
Prostor pro diskuzi a konzultaci byl vyplněn sdílenými zkušenostmi v oblastech:
 Personálního obsazení
 Stravování
 Bezpečnosti školy, vyzvedávání dětí
 Projektu Šikula
 Dvouletých dětí v MŠ
 O možné spolupráci s příspěvkovou organizací Muzeum Říčany
 O divadélku pro školky s velkými marionetami
 O světové konferenci OMEP, která se uskuteční v červnu 2018
 O rádiu Junior a téma vážná hudba
6. Stanovení dalšího termínu společného vzdělávání – Strategické řízení škol (Učící se síť
– společné vzdělávání ředitelů a zástupců MŠ)
Termín konání:

2. 3. 2017

Místo:

Prosíme, nabídněte prostory pro setkání na map@ricany.cz

V případě otázek a zájmu kontaktujte realizační tým projektu:
Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu
linda.kustkova@ricany.cz, T/ 323 618 122, M/727 920 480
Ing. Monika Žilková, asistentka projektu
monika.zilkova@ricany.cz, T/323 618 122

Ing. Linda Kůstková
manažerka projektu
………………………………
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