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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Stálé využití přírodních zahrad 

3. Vliv COVID –19 na chod MŠ 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- 
 
 

Z Á P I S 
PS-

pv02_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: 24. 6. 2020 

Místo konání: Komunitní kavárna Café 21, Uherské Hradiště 

Čas konání: 15:00 – 17:00 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 
projednat aktivity Pracovní skupiny v oblasti podpory předškolního vzdělávání.  

Bod 2. Stálé využití přírodních zahrad 

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Zdůraznění, že využívání přírodní zahrady dětem přiblíží přírodní prostředí a vytvoří základní 

podmínky pro získání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, 
nabídne zapojení do činnostních, badatelských a interaktivních metod.  

- Poskytuje dětem místo pro rozvoj pohybových, koordinačních a rovnovážných dovedností, místo pro 
volnou hru, která je nezbytná pro celostní rozvoj především cílové skupiny dětí.  

- Jde o místo, kde pomůžeme obnovit vytrácející se vztah dětí k přírodě, ke krajině i k místu, kde žijí. 

Bod 3. Vliv COVID – 19 na chod MŠ 

Popis:  

Všechny členky Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání: 

- Většina MŠ na území ORP UH se po konzultaci se svými zřizovateli z důvodu opatření v souvislosti s 
pandemií COVID-19 uzavřela dne 16. 3. 2020. 

- Dle informací byl i přes pandemickou situaci ze strany některých rodičů zájem umístit děti do MŠ. 
- Ze strany MŠ docházelo k velmi časté komunikaci s pracovníky ze sociálního odboru z důvodu 

ověření a vyjasnění si potřebných informací. Často však docházelo k situaci, kdy ani pracovníci 
sociálního odboru neměli aktuální a dostačující informace. 

- Špatná informovanost a komunikace ze strany MŠMT – vydávané informace byly neúplné, 
zmatečné, jejich znění a úpravy byly velmi dynamické (každým týdnem se měnily), tudíž bylo obtížné 
se v nich orientovat. 

- Organizace v MŠ byla „těžko uchopitelná“. 
- Zkušenost s takovou rozsáhlou pandemickou situací a s tím souvisejícími vládními opatřeními neměl 

nikdo, tudíž každá MŠ reagovala a postupovala dle vlastního uvážení. 
- Po znovuotevření MŠ využívají velké MŠ většího pedagogického obsazení a dochází ke střídání 

paní učitelek. 

Bod 4. Různé 

Popis:  
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M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Informování o společném projektu vzdělávacích organizací Chaloupky, o. p. s. a Lipka pod názvem 

„Učíme se venku“ (www.ucimesevenku.cz): 
o Chaloupky, o. p. s. - dlouhodobě se zabývají výukou venku, mimo jiné s důrazem na využití 

školních zahrad. 
o Lipka – jedná se o školské zařízení pro environmentální vzdělávání a je jedna z největších 

a nejstarších organizací v ČR, které se věnují EVVO. 
 

- Bližší seznámení s náplní projektu „UČÍME SE VENKU“: 
o Výukové programy jsou primárně určeny pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ a ŠD. 
o Výuka probíhá venku, v přímém kontaktu s přírodou a se světem.  
o Učení venku je názornější, zlepšují se vzdělávací výsledky, roste motivace dětí k učení, 

posiluje se jejich zdraví. 
o Lektoři výukových programů přijedou přímo do MŠ, ZŠ, ŠD, pedagogové nemusí s dětmi a 

žáky nikam cestovat.  
o Výukové programy lze realizovat i se Šablon II v rámci projektového dne. 

 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o připravovaných seminářích pro ředitelky, vedoucí učitelky a učitelky MŠ, které budou 

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

o 8. 10. 2020 – seminář na téma „Dětská traumata“ 
 Lektor: PhDr. Leona Jochmannová, PhD. 
 Místo konání: SŠPHZ Uherské Hradiště 
 Čas konání: 9:00 – 14:00 hodin 
 Kapacita semináře je omezena – maximální počet 40 účastníků.   

 
o 4. a 5. 11. 2020 – dvoudenní seminář na téma „Syndrom vyhoření“ 

 Lektor: Mgr. Pavel Rampas 
 Místo konání: SŠPHZ Uherské Hradiště 
 Čas konání: 9:00 – 15:00 hodin 

 

- Bližší informace k seminářům byly zaslány ze strany města Uherské Hradiště začátkem června 2020 
prostřednictvím emailu s pozvánkou a registračním formulářem. Nejzazší termín registrace je do 14. 
8. 2020. Pro registrované zájemce je účast na seminářích ZDARMA, a to díky projektu MAP II. 

- Propagace seminářů byla současně zajištěna na webových stránkách projektu MAP II (ZDE) a 
facebookovém profilu. 

Bod 5. 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 září 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. 

 
 

http://www.ucimesevenku.cz/
http://mapuh.cz/pracovni-setkavani-a-vzdelavaci-seminare-pro-reditele-skol-a-skolskych-zarizeni-v-roce-2020/

