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Program:  
 

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení  M. Petrů, DiS. 

2. Rozbor plánu činnosti a jednotlivých aktivit M. Petrů, DiS. 

3. Diskuze Všichni přítomní 

4. Závěr  M. Petrů, DiS. 

 

 
Podkladové materiály:  

 
- 

 

Z Á P I S 
PS-

pv03_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PROJEKTU MAP II 

Přítomni: Počet osob: viz prezenční listina 

Datum konání: 6. 6. 2018 

Místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Čas konání: 16:00 – 18:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s M. Petrů, DiS., garantem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Přivítání všech přítomných na dalším společném setkání členů Pracovní skupiny Předškolní 

vzdělávání projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“) s cílem 
projednání návrhu jednotlivých aktivit, vč. projednání možných konkrétních míst k realizaci 
plánované terénní exkurze – Toulavý autobus do přírodních zahrad. 

Bod 2. Rozbor plánu činnosti a jednotlivých aktivit 

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Otevření diskuse k návrhům jednotlivých aktivit pracovní skupiny. 
 
Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Předškolní 
vzdělávání k plánovaným aktivitám Pracovní skupiny: 
- Zpracování Sborníku metodické podpory pro MŠ jako prioritní aktivita (předpokládaný náklad 

100 ks, tj. 2ks do každé MŠ zapojené do projektu MAP II) – přípravné kroky: 
o kompletace 11ti prací, 
o oslovení ilustrátorky,  
o návrh na zpracování grafiky, 
o průzkum trhu na zajištění tisku a vazby finálního Sborníku. 

- Organizace celodenní terénní exkurze Toulavý autobus do přírodních zahrad určené pro MŠ a I. 
stupeň ZŠ (max. kapacita 30 osob) – přípravné kroky: 

o příprava programu s oslovením možných lektorů, registračního formuláře, 
o zajištění dopravy, drobného občerstvení a oběda pro účastníky exkurze. 

- Realizace aktivit pro pedagogy a případně pro ZUŠ v regionu,  
- Zajistit školení pro ředitelky a pedagogy MŠ, pedagogy I. a II. stupně ZŠ, rodiče a veřejnost: 

o navrhovaný lektor: PaedDr. Olga Medlíková – krizová komunikace s rodiči.      

Bod 3. Diskuze 

Popis:   

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Otevření diskuse k návrhům možných konkrétních míst k realizaci plánované terénní exkurze – 

Toulavý autobus do přírodních zahrad. 
 
Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Předškolní 
vzdělávání: 
- Navrhovaná místa: Uherský Brod (MŠ Klíček), Nová Lhota (Ekocentrum Bílé Karpaty). 
- Předpokládaný termín realizace: září 2018 .                      

Bod 4. Závěr 

Popis:  
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II je předpokládáno v měsíci 

prosinci 2018, místo konání bude upřesněno (zřejmě Uherské Hradiště popř. Staré Město). 

 
 
 
V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 


