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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. „Toulavý autobus do přírodních zahrad II“ – informace o akci, seznámení s časovým 

harmonogramem aj. 

3. Různé 

4. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- 
 
 

Z Á P I S 
PS-

pv01_2020 

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: 27. 2. 2020 

Místo konání: Město Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 14:00 – 16:00 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 
primárně projednat organizační záležitosti v souvislosti s plánovanou celodenní vzdělávací akcí 
„Toulavý autobus do přírodních zahrad“. 

Bod 2. Toulavý autobus do přírodních zahrad II – informace o akci, časový harmonogram 

Popis:  

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Veškeré informace k celodenní exkurzi do přírodních zahrad připravované ve spolupráci se 

Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. (VIS Bílé Karpaty) byly realizačním 
týmem projektu MAP II zaslány elektronickou poštou v pozvánce s programem a závazným 
registračním formulářem dne 10. 2. 2020: 

o Osloveny byly primárně MŠ vč. účastníků akce Toulavý autobus do přírodních zahrad I, dále 
1. stupeň ZŠ a DDM.  

o Registrace byla možná do 21. 2. 2020 (kapacita míst omezena). 
o Realizace akce bude pro školy zapojené do projektu MAP II díky financování z rozpočtu 

projektu MAP II zdarma. 
o Informace o připravované akci byly zveřejněny na webových stránkách projektu v Kalendáři 

akcí i na facebookovém profilu. 
 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Seznámení s aktuálními informacemi týkajících se organizačního zajištění celodenní akce včetně 

časového harmonogramu, jejímž cílem je podpora rozvoje přírodních zahrad v území a jejich 
následné využití v praxi vč. rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a 
žáků základních škol s maximálním využíváním kontaktu s přírodním prostředím 

o Datum konání: 30. 4. 2020, od 7:30 hodin do 17:00 hodin.  
o Místo odjezdu: Hromadný sraz a společný odjezd autobusem z Uherského Hradiště, ulice 

Dvořákova 593 („staré lázně“). 
- Místo konání: přírodní a bylinkové zahrady v Lednicko-Valtickém areálu. 
- Doprava a vstupné do zahrad pro registrované účastníky ZDARMA. 
- Přihlášení účastníků je závazné, v případě své neúčasti, musí za sebe zajistit náhradu. 

Závěr:  

Pracovní skupina bere na vědomí: 
- Aktuální informace k plánované celodenní exkurzi Toulavý autobus do přírodních zahrad. 

Bod 3. Různé 

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Otevření volné diskuse k různým tématům, které mají potřebu přítomné členky Pracovní skupiny 

řešit. 
 
L. Chaloupková, manažer pro MAP II: 
- Dle aktuálních informací by měla být výzva na Šablony III pro MŠ a ZŠ vyhlášena 16. března 2020. 
- Dle dostupných informací zůstane možnost výběru aktivity Chůva (původně se zvažovalo její 

vypuštění z aktivit).  
- Povinnou aktivitou bude Projektový den ve výuce – platí pro MŠ i ZŠ. 
- Novinkou mezi aktivitami budou Zahraniční stáže pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ. 
- Informování o připravovaných seminářích pro ředitelky, vedoucí učitelky a učitelky MŠ, které budou 

opět realizovány ve 2. pololetí 2020 ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště, partnerem projektu 
MAP II: 

o Říjen 2020 – seminář na téma „Dětská traumata“, lektor: PhDr. Leona Jochmannová, 
PhD.   

o Listopad 2020 – dvoudenní seminář na téma „Syndrom vyhoření“, lektor: Mgr. Pavel 
Rampas. 
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- O přesných termínech a časech konání seminářů budou všichni informováni v dostatečném 
předstihu prostřednictvím emailu s registračním formulářem.    

 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Dotaz, zda některé ze subjektů podaly projektovou žádost do Programu Podpora ekologických aktivit 

v kraji, který vyhlásil Zlínský kraj:  
o Termín vyhlášení programu: 18. 12. 2019 
o Příjem a registrace žádostí: 20. 1. – 14. 2. 2020 
o Celková předpokládaná částka vyčleněná na realizaci programu: 1 500 000,- Kč 

- Odpovědi byly negativní, jelikož mateřské školy jsou v realizaci Šablon a jsou zapojeny v projektu 
MAP II, tudíž další projektové žádosti zatím nerealizují. 

Bod 4. Závěr  

Popis:  
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast a za aktivní činnost v Pracovní skupině. 
- Další setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II proběhne v měsíci červnu 

2020. Termín a místo dalšího setkání budou upřesněny s dostatečným předstihem.  

 

 

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. 

 
 


