Zápis ze 3.setkání členů pracovní skupiny Předškolní péče v rámci projektu
MAP II
Spálené Poříčí, 20.3.2019
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, prezentace přítomných
Jednání zahájila Jana Berkovcová, která přítomným představila program jednání a
facilitátorku jednání paní Janu Černouškovou, která bude jednání PS řídit.
2. Shrnutí analýzy předškolní péče v území
Přítomní se vzájemně představili PS a sdělili svoje očekávání. Poté se pracovní
skupina věnovala analýze předškolního vzdělávání v ORP Nepomuk z MAP I. Do
pracovní skupiny se nově připojila MŠ Spálené Poříčí a odloučené pracoviště MŠ
Hořehledy.
3. Aktualizace SWOT analýzy za předškolní vzdělávání
Přítomní účastníci společně aktualizovali tabulku SWOT analýzy za oblast předškolní
péče a vzdělávání.
Silné stránky
1.zařazování předškolních dětí do MŠ
2.příprava na vstup do ZŠ
3.velmi dobré technické vybavení
4.nevyhořelý učitel MŠ
5.partnerský
přístup,
schopnost
komunikovat
6.volba vzdělávacího programu v rámci
MŠ
Příležitosti
1.získávání prostředků na personál
2.dobrá spolupráce se zřizovatelem
3.zapojit rodiče

Slabé stránky
1.MŠ neumí prezentovat to, co běžně
dělají „PR“
2.tlak dvojí role učitel-ředitel
3.vysoký počet dětí ve třídách
4.administrativní zátěž
5.slabé kompetence uč. MŠ

Ohrožení
1.dětské skupiny
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4. Návrhy vzdělávacích aktivit pro MŠ
- Mentoring pro učitele MŠ
- Příklady dobré praxe
- Legislativa v MŠ
- Úskalí přestupu žáka z MŠ do ZŠ
- Alternativní MŠ
- Specifika vícetřídních a malotřídních škol
- Dětské skupiny versus MŠ
- Role asistenta v MŠ

5. Diskuze
V diskuzi zazněly náměty na nedostatečnou personální kapacitu přijímání
dvouletých dětí do MŠ, dle učitelů je hranice tříletých přijímaných dětí dostatečná.
Jako ohrožující vidí vznikající dětské skupiny. Častým tématem byla nedostatečná
personální kapacita v MŠ a také velká administrativní zátěž pro učitele. Jako
přínosné se jeví čerpání finančních prostředků ze Šablon I. a II.

6. Prohlídka MŠ Spálené Poříčí s přírodní zahradou
Přítomní se přesunuli na prohlídku MŠ Spálené Poříčí, vedoucí učitelka paní Marie
Benetková provedla účastníky novou přírodní zahradou a ukázala všem i vnitřní
prostory MŠ včetně jedné ze tříd.
7. Jana Berkovcová poděkovala všem přítomným na účast na setkání. Další setkání PS
je naplánováno na září 2019.

Ve Spáleném Poříčí dne 20.3.2019
Zapsala: Jana Berkovcová
Ověřila: Veronika Grossová
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