Zápis ze 3. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita
Datum a místo konání: 4. 12. 2017 – 13:00, místnost č. 115, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina

Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s náplní jednání, které bylo zaměřeno na naplánování aktivit pro Akční
plán v souladu s potřebami území.

Diskutované návrhy aktivit:
Podpora učitelů v MŠ - Sdílení dobré praxe prostřednictvím vzájemného setkávání a
předávání zkušeností učitelů mateřských škol. Pravidelné setkávání určeno pro učitele MŠ,
setkávání 4x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma. Dle kapacitních možností bude
realizováno v prostorech MŠ. Očekáváná kapacita 1 setkání kolem 15 účastníků
Síťování aktérů v sociální oblasti - Setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ a dalšími
aktéry v sociálních otázkách; setkávání 2x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma. Dle
kapacitních možností bude realizováno v prostorech MŠ. Očekáváná kapacita 1 setkání kolem
15 účastníků. Primárně pro vedoucí pracovníky škol či jiné pověřené pracovníky
Podpora čtenářské pregramotnosti - Metodický program podpory čtenářské
gramotnosti - návrh aktivit dle tematiky ročního období (tzn. 4 metodická doporučení) a jejich
pilotáž včetně nezbytného materiálu. Podmínku je mj. i sdílení zkušeností z realizace na
společném setkání s MŠ.
Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání - zaměření na učitelky - Metodická
setkávání učitelů MŠ a učitelů prvních tříd ZŠ v regionu; např. předávání technik výuky
grafomotoriky apod., 2x ročně 2 hod.; říjen MŠ do ZŠ, leden ZŠ do MŠ; v podstatě
individuální setkání 1 MŠ s 1 ZŠ dle výběru

Podpora administrativních kapacit škol - Ředitelé škol se setkávají každého půl roku
nad tématy legislativních změn, výkazů, vyhlášek; zároveň sdílení dobré praxe ze zkušeností
škol, 2x ročně (příp. dle potřeby) 5 hodin; (krajská hygiena vč. školních jídelen, právo,
školství/metodik Jonášová, Poláková)
Podpora administrativních kapacit škol - Personální podpora prostřednictvím školního
asistenta, chůvu…

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy aktivit a seznámil přítomné s dalším postupem a
úpravami aktivit po stránce obsahové a formální (tj. financování, zdroje, atd.), které budou
nápní dalšího jednání PS. Jednání ukončeno v 16:00
Zapisovatel: Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

