Zápis ze 14. setkání členů pracovní skupiny Předškolní vzdělávání
dne 12.5.2022, MŠ Vrčeň
Program:
1. Zahájení, prezentace přítomných dle prezenční listiny.
Jednání zahájila Pavlína Jandošová, přivítala přítomné členky pracovní skupiny,
paní učitelky/asistentky pedagoga a seznámila je s programem setkání pracovní
skupiny. Současně přítomné seznámila s možností zapojení do projektu I-KAP
“Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” - externí podpora pedagogických pracovníků v
podobě supervize zdarma v období září 2022 - listopad 2023, nabídka projektových
dnů ZČU pro MŠ (Barvy, barvy, barvičky; Objevujeme vlastnosti kapalin;
Objevujeme vlastnosti plynů, Jak vzniká zvuk; Fyzika kolem nás), plánovaná soutěž
robotiky pro MŠ. Přítomné seznámila s pokračujícím projektem MAP III od října
2022.
2. Přestavení MŠ Vrčeň
Paní ředitelka Renáta Šustrová seznámila přítomné kolegyně s chodem školky, se
vzdělávacím programem. Sdílela s ostatními své zkušenosti z absolvovaného
studia v NPI pro začínající ředitelky MŠ a se začleňováním digitalizace do života
školy - nákup vhodné IT techniky, zařazení do ŠVP, metody a postupy zařazování
prvků práce s IT technologiemi v předškolním vzdělávání.
3. Diskuse nad aktuálními tématy v oblasti předškolního vzdělávání
V následné diskusi byl vytvořen prostor pro získání doplňujících informací a sdílení
příkladů dobré praxe napříč předškolními zařízeními v území v oblasti digitalizace a
využití IT techniky v MŠ, výkaznictví ŠVP v systému INSPIS, nabídky možnosti stáže
ve školkách v území, začleňování ukrajinských žáků, podpora asistentů pedagoga,
individualizace či strategického řízení a plánování ve školách v území.
Jana Berkovcová pozvala zástupce vedení MŠ na setkání ředitelů (18.5.2022, 16 18h, Volnočasové centrum Fénix v Nepomuku) na téma Strategické řízení ve
školách v území.
4. Prohlídka MŠ Vrčeň
5. Závěr a poděkování všem přítomným za účast.
Pavlína Jandošová poděkovala přítomným za účast a přilíbila zaslat všechny
potřebné materiály k projektu Vzdělávání 4.0, kontakt na IT guru pro Plzeňský kraj.
V rámci diskuze členky pracovní skupiny, ředitelky i další přítomné
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učitelky/asistentky projevily zájem o téma Digitalizace v MŠ. Další pracovní setkání
na podzim 2022 se uskuteční na téma Využití IT techniky v MŠ.

V Nepomuku dne 18.5. 2022

Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Jana Berkovcová
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