Zápis ze setkání členů pracovní skupiny Předškolní péče v rámci projektu
MAP II.
Nepomuk, 16.1.2019

Přítomni dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení, prezentace přítomných
Jednání zahájila Adéla Mašková, která přítomným představila program jednání.
2. Práce pracovní skupiny Předškolní péče
Členky PS se navzájem představily, sdělily svá očekávání a seznámily se s cíli své
činnosti:
a) Podpořit předškolní vzdělávání s důrazem na usnadňování přechodu dětí z MŠ
na ZŠ prostřednictvím zavádění nových metod a forem práce do výchovně
vzdělávacího procesu v MŠ.
b) Podpořit spolupráci MŠ a ZŠ s cílem výměny zkušeností pedagogických
pracovníků.
c) Spolupráce a síťování vedoucích pedagogických pracovníků MŠ s cílem výměny
zkušeností v oblasti řízení pedagogického procesu.
d) Podpora spolupráce MŠ, sociálních služeb ve spolupráci s rodinou při vstupu
dítěte do MŠ.
3. Nabídka akcí a sdílení příkladů dobré praxe
- exkurze MŠ Černice – projekt Začít spolu, stáž asistentů
- seminář, workshop na téma Emoční psychologie, lektor Eva Mikešová
- besedy a workshopy se spisovatelem a ilustrátorem Vhrsti.cz, lektor Vojtěch
Jurík
- sdílený logoped pro MŠ
- Šablony pro MŠ
- týdenní pobytové workshopy pro předškolní pedagogy zaměřené na
individualizaci
vzdělání,
čtenářskou
pregramotnost,
matematickou
pregramotnost, formativní hodnocení, enviromentální a polytechnické
vzdělávání pořádané PF JCU České Budějovice v rámci projektu OP VVV
,, Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
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4. Diskuze
Členky pracovní skupiny diskutovaly o dalších možnostech vzdělávání pedagogů
v MŠ, o tématech společných setkávání. Kladně hodnotily možnost setkávání v MŠ,
kde mohou načerpat podněty a praktické náměty k použití ve své praxi. Jako
přínosné pro asistenty a pedagogy v MŠ je i téma exkurzí a návštěva MŠ, kde tento
tandem funguje. Členky také diskutovaly o tématech při čerpání Šablon pro MŠ.

8. Adéla Mašková poděkovala všem přítomným na účast na setkání. Další setkání PS je
naplánováno na 20.3.2019 ve Spáleném Poříčí.

V Nepomuku dne 16.1.2019
Zapsala: Jana Berkovcová
Ověřila: Adéla Mašková
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