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Zápis z jednání 

Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139 

 
2/2020 

 
Datum: 27. srpna 2020 ve 13:00 hodin 

Místo: zasedací místnost MAS Mikroregionu Telčsko 

Přítomní: Viz prezenční listina 

Program 

1. Úvod 
2. Plán aktivit na školní rok 2020/2021 
3. Sdílení zkušeností a informací 
4. Různé a závěr 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Jarmila Horníková, vedoucí Pracovní skupiny, přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 
 
2.  Plán aktivit na školní rok 2020/2021  
 
Logopedická depistáž 

Markéta Tichá prezentací zahájila debatu, zda májí zájem navázat na loňskou logopedickou depistáž 
v MŠ. Všichni členové PS této aktivitě vyšli vstříc, proto bude následně zkontaktována Mgr. Leona 
Silvestrová a dojednáno pokračování této aktivity. Konkrétní termíny si dohodne s mateřskými 
školami sama logopedka, stejně tak ohledně zajištění souhlasů zákonných zástupců. 
 
Logopedičtí preventisti 

PS souhlasila i s navázáním na aktivitu Setkání logopedických preventistů. Byl dohodnut termín 
na 15. října 2020 od 15:00 hod., a to v MŠ Telč, Komenského. Realizační tým MAP zašle pozvánku. 
 
Výtvarná akce 

Markéta Tichá poreferovala o proběhlé výstavě Večerníčky očima dětí, která ač byla narušená jarními 
protivládními opatřeními, měla velký úspěch z řad veřejnosti. Koncem května byla tato výstava 
přesunuta do domu s pečovatelskou službou SeneCura, kde dělala radost místním klientům po celé 
léto. Byla připomenuta odměna za tuto akci, která byla školkám přislíbená. Bude vybráno 5–6 her, 
ze který si budou moci školky vybrat. 
Dále bylo diskutováno téma a termín další výtvarné akce. 
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Čarovná zima 

- termín vernisáže 6. ledna 2021 v prostorách ZUŠ 
- do výtvarné akce se zapojí všechny MŠ v ORP Telč 
- během pondělí 4. ledna 2020 donést obrázky/ díla do kanceláře MAS Mikroregion Telčsko 
- instalace proběhne 5 ledna 2021 
- zajištění nových stojanů pro potřeby výstavy 

 
Zdravé stravování – výchova ke zdraví 

Markéta Tichá též připomněla zrušené setkání kulatého stolu v rámci Zdravého stravování, která 
měla proběhnout ve školní jídelně v Nové Říši. Zde proběhli rozporuplné reakce o jejím možném 
zrealizování v průběhu podzimu skrze pandemii Covid -19. Kateřina Hlaváčová informovala 
o protivirových opatřeních v MŠ v Nové Říši, tudíž nelze toto setkání u nich zrealizovat. Proto 
se členové PS dohodli na rozdělení tohoto setkání na dvě části. 
První tato část proběhne na přelomu října – listopadu, v rámci debaty s MUDr. Irenou Zimenovou 
na téma “Nutriční poradenství a školení hygienického minima“, a to v prostorách Univerzitního 
centra v Telči v časovém intervalu 1 – 1,5 hodiny.  
Druhá část by proběhla v rámci exkurzí mezi školkami navzájem. Prohlídka školních kuchyní, 
přednáška o stravování v jejich kuchyni a případná ochutnávka jejich tvorby. S realizací této aktivity 
bude vyčkáno ale aktuální situace ohledně Covid-19. 
 
 
Další naplánované implementační aktivity  

Dále byly představeny další připravované aktivity na školní rok 2020/2021. Den zaměřený 
na polytechniku s ukázkou polytechnických stavebnic, konzultací a semináři pro učitele je 
naplánovaná na jaro 2021. Dále členy pozvala na seminář Líný učitel, který proběhne 20. ledna 2021. 
 
 
Nápady na další implementační aktivity 

Pro velký ohlas s Besedami se spisovateli, které probíhají v rámci základních škol, byla nabídnuta tato 
možnost besed i pro mateřské školy, např. se spisovatelkou Danielou Krolupperovou či Lenkou 
Rožnovskou. Členové si tuto nabídku do příštího setkání promyslí. 
Členové PS pro velký ohlas by rádi uskutečnili další seminář v rámci Hudební Výchovy v MŠ, 
a to s paní Jenčkovou na jaře 2021.  
Členové PS též projevili zájem o zrealizování semináře na téma psychologický vývoj dítěte, 
a to s lektorem Jiřím Haldou nebo Mgr. Zdeňkem Martínkem. 
Velký zájem je i o seminář na téma počítačové gramotnosti pro pedagogy MŠ. Bude dojednáno 
s učitelem výpočetní techniky na ZŠ. Dále je možnost uskutečnit seminář zaměřený na práci s různými 
aplikacemi, které usnadní práci na PC a zlepší celkovou prezentaci školy, např. Canva. Bude oslovena 
lektorka Kateřina Švidrnochová. 
Realizační tým zajistí bližší informace a možnostem zrealizování těchto aktivit.  
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3. Sdílení zkušeností a informací 
 
V závěru proběhla debata, kdy si mohli zástupci jednotlivých MŠ sdělit zkušenosti a informace 
ohledně doporučení k provirovým opatřením ohledně pandemie Covid - 19, apod. 
 
 
4.Různé, Závěr 
 
Termín třetího setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání byl stanoven 1. října 2020 
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MAS Mikroregionu Telčsko. 
 
Předběžně byl stanoven také již termín čtvrtého setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání, 
a to 10. prosince 2020 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MAS Mikroregionu Telčsko. 
 
Jarmila Horníková poděkovala všem přítomným za aktivní účast na jednání Pracovní skupiny 
pro předškolní vzdělávání a ukončila jednání. 
 
Zapsala: Michaela Vychytilová 
 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Jarmila Horníková 
 Vedoucí PS pro předškolní vzdělávání 
  


