Zápis ze 13. setkání členů pracovní skupiny Předškolní vzdělávání
dne 23.3.2022, MŠ Neurazy
Program:
1. Zahájení, prezentace přítomných dle prezenční listiny.
Jednání zahájila Pavlína Jandošová, přivítala přítomné členky pracovní skupiny,
paní učitelky/asistentky pedagoga a představila jim paní ředitelku MŠ Neurazy
Lenku Čengeryovou, paní učitelku Lenku Kůsovou a starostku obce Marii
Svejkovskou. Seznámila je s programem setkání pracovní skupiny na téma
individualizace v praxi MŠ.

2. Individualizace v praxi MŠ
Nejprve paní ředitelka seznámila kolegyně se školou/jejím rozvojem a se
vzdělávacím programem Začít spolu, který je ve školce nově realizován od září
2021. Program nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba
je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a
svoji práci.
Velký důraz kladou ve škole právě na tyto aspekty vzdělávání: smysluplnost/
spolupráce (respektující přístup)/ svobodná volba/ svět v souvislostech (spojení se
skutečným životem)/ samostatnost a zodpovědnost.
Ve školce pracují v 11 centrech aktivit, díky kterým mohou nabídnout dětem
činnost (samostatnou i skupinovou), jenž rozvíjí všechny části jejich osobnosti.
Dále paní ředitelka spolu s paní starostkou s ostatními sdílela své zkušenosti se
strategickým plánováním rozvoje školy a tvorbou její vize:
Vize mateřské školy dává pedagogům školy jasný směr, kudy a kam povedou
vzdělávání a výchovu dětí. Základní přínosy tvorby vize vidí zejména ve stmelení
kolektivu, zamyšlení nad koncepcí školy, vize otevírá dveře k tvorbě
dlouhodobého strategického plánování rozvoje MŠ, vize propojuje ve škole
všechny a všechno, vize je ve smyslu přístupu k práci v MŠ odpovědí na každou
otázku.
Nedílnou součástí rozvoje školy jsou:
● vzdělávací metoda Začít spolu – komunikace, pravidelné plánování
● Šablony III – školní asistent
● vznikající Strategický plán rozvoje MŠ – vize, ŠVP, SWOT analýza, Kritéria
ČŠI, Kvalitní škola podle ČŠI
● spolupráce se 4 základními školami v okolí
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● spolupráce se zřizovatelem – starostka a zastupitelé
● nové webové stránky, YouTube kanál, FB
Následovala prohlídka prostor mateřské školy a představení jednotlivých center a
práce v nich.
3. Diskuse
V následné diskusi byl vytvořen prostor pro získání doplňujících informací a sdílení
příkladů dobré praxe napříč předškolními zařízeními v území v oblasti
individualizace či strategického řízení a plánování ve školách v území.
4. Závěr a poděkování všem přítomným za účast.
Pavlína Jandošová pozvala přítomné na další květnové setkání pracovní skupiny
Předškolní vzdělávání (12.5.2022, 17 - 18,30h v MŠ Vrčeň) na téma Aktuální otázky
předškolního vzdělávání.

V Nepomuku dne 25.3. 2022

Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Jana Berkovcová
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