
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu 

Název a registrační 
číslo projektu: 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 

 

 

 

 
Program:  
 

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení M. Petrů, DiS. 

2. Korektury doručených ilustrací, korektury textů ke Sborníku M. Petrů, DiS. 

3. Diskuze nad názvem Sborníku Všichni přítomní 

4. Finální podoba Sborníku Všichni přítomní 

5. Závěr M. Petrů, DiS. 

 

 
Podkladové materiály:  
Bod 2 až 4:  Rozpracovaná podoba Sborníku  
 

 

Z Á P I S 
PS-

pv04_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: 4. 12. 2018 

Místo konání: Mateřská škola, Uherské Hradiště 

Čas konání: 10:00 – 12:00 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 v roce 2018 posledním společném setkání členů Pracovní skupiny 

Předškolní vzdělávání projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP 
II“) s cílem projednání názvu a finální podoby Sborníku před jeho vytištěním. 
 

- Před tímto společným setkáním Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání byli osloveni členové 
Pracovní skupiny s žádostí o vyjádření, zda je vhodné a bude efektivní se osobně k materiálu 
Sborník tematických celků setkat nebo bude zvolena metoda komunikace per rollam: 

o členové se přiklonili k této variantě. Korektury a editace probíhala elektronicky. 
o byly osloveny k vyjádření také autorky jednotlivých celků. 

Bod 2. Korektury doručených ilustrací, korektury textů ke Sborníku 

Popis:  

Shrnutí závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Předškolní 
vzdělávání k tomuto bodu: 
- Byly dodány podklady k jednotlivým tématům ze strany ilustrátorky. 
- Proběhla diskuse k textům uvedeným ve Sborníku - autorky textů se vyjadřovaly ke svým textům. 
- Proběhla editace celého obsahu Sborníku celou Pracovní skupinou. 
- Byla zadána úprava ilustrace u tématu Život v zahradě, původní ilustrace zaváděla dvojsmyslem.  

Bod 3. Diskuze nad názvem Sborníku 

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Otevření diskuse nad názvem Sborníku. 
 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Předškolní vzdělávání: 
- Původně plánovaný název Sborníku byl po společné diskuzi v Pracovní skupině a vzájemné shodě 

změněn, a to z důvodu, že sice vystihuje obsah, ale název by nemusel zaujmout cílovou skupinu: 
o původní název: Sborník tematických celků 
o nový název: Sborník inspirativních námětů na výuku v MŠ 

- Nový název zcela vystihuje obsah a je předpoklad, že už samotné pojmenování zaujme a bude 
plně využíván v jednotlivých MŠ. 

Bod 4. Finální podoba Sborníku 

Popis:  
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Shrnutí závěrů na finální podobě Sborníku, na kterých se shodly přítomní členové Pracovní 

skupiny: 
o ilustrace a grafické práce na Sborníku byly vyhodnoceny jako konečné, 
o byla provedena editace Sborníku a členy Pracovní skupiny odsouhlasena jeho finální 

podoba, 
o tisk Sborníku proběhne v měsíci lednu nebo února 2019 ve vazbě na provedený průzkum 

trhu, v rámci kterého budou obdrženy cenové nabídky od oslovených dodavatelů/tiskáren. 
Následně proběhne distribuce Sborníku do MŠ (2ks Sborníku do každé MŠ zapojené do 
projektu MAP II). 

Bod 5. Závěr  

Popis:  
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Termín a místo dalšího setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II v roce 

2019 s dostatečným předstihem bude upřesněno. 
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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. 

 


