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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Plán aktivit na školní rok 2020/2021 

3. Různé 

4. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

Bod 2:  Představení facebookové stránky UČÍME se VENKU 
 Ukázka metodik UČÍME SE VENKU  
 Představení plánované publikace SVOBODNÁ HRA 
 

 

Z Á P I S 
PS-

pv03_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. 9. 2020 

Místo konání: Město Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 15:00 – 17:00 hodin  

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



 

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 2 

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 plán aktivit na školní rok 2020/2021 Pracovní skupiny v oblasti podpory předškolního 
vzdělávání.  

Bod 2. Plán aktivit na školní rok 2020/2021 

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Projednání plánovaných aktivit Pracovní skupiny ve školním roce 2020/2021: 

- Toulavý autobus do přírodních zahrad II: 
o Zdůraznění, že i nadále zůstává prioritní realizace akce v rámci Implementace MAP 

„Toulavý autobus do přírodních zahrad II, která se měla uskutečnit v původně 
naplánovaném termínu 30.4.2020, nicméně s ohledem na vývoj epidemiologické situace 
v souvislosti s pandemií Covid-19 v daném období byla akce zrušena a přesunuta na 
nový termín. 

o Akce se přesouvá na jaro 2021, i když v současné době nelze jakkoli předvídat, jak se 
bude situace okolo pandemie Covid-19 vyvíjet. 

o Organizační záležitosti včetně stanovení postupu prací k plánované akci budou 
předmětem diskuze na prvním setkání Pracovní skupiny v roce 2021. 

 

- Učíme se venku: 
o Využití možností učíme se venku. 
o Představení aktuální metodiky Učíme se venku, která je určena pro pedagogy I. stupně a 

je  rozdělena na 2 sady, a to: 
 Učíme se venku – základní sada, která obsahuje 7 metodických publikací – 

čísla, jazyky, laboratoř (podzim/zima), laboratoř (jaro/léto), ateliér, oživlá historie, 
kde a jak začít. 

 Učíme se venku – velká sada, která obsahuje 9 metodických publikací - čísla, 
jazyky, laboratoř (podzim/zima), laboratoř (jaro/léto), ateliér, oživlá historie, kde a 
jak začít, zahradní bomba, družiny venku II. 

o Ukázky z publikace, videoprůvodce a další informace jsou k dispozici na webových 

stránkách https://ucimesevenku.cz/sady-ven. 

o Obě metodiky Učíme se venku je možné zakoupit na webových stránkách 
www.chaloupky.cz. 

o Informování o možnosti zúčastnit se semináře Učíme se venku. 
o Doporučení prověřit zájem škol v území o pořízení metodik Učíme se venku do škol v rámci 

projektu MAP II, protože jsou vhodné jak pro I. stupeň ZŠ, tak i pro školní družiny a MŠ. 

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- bere na vědomí plán aktivit na školní rok 2020/2021. 
- doporučuje prověřit zájem škol a školských zařízení na území ORP Uherské Hradiště, které 

jsou zapojeny do projektu MAP II, o pořízení metodik Učíme se venku (velká sada) do škol 
v rámci projektu MAP II. 

Bod 3. Různé 

Popis:  

https://ucimesevenku.cz/sady-ven
http://www.chaloupky.cz/
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L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o připravované výzvě MAP III, jehož cílem je zachovat stávající realizační tým: 

o Předpokládaný termín vyhlášení: 30. 9. 2020 
o Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2023 
o Délka trvání projektu: minimální délka: 10 měsíců, maximální délka: 36 měsíců 
o Povinná aktivita: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace procesu místního 

akčního plánovaní. 
o Minimální výše výdajů: 400 000 Kč (předpoklad) 
o Maximální výše výdajů: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x 

počet měsíců realizace projektu 
- Po vyhlášení výzvy budou ze strany realizačního týmu projektu MAP II zahájeny práce na přípravě 

projektové žádosti, nositelem projektu bude MAS Staroměstsko, z.s. 
 

- Informování o doporučení Pracovní skupiny Pro financování ze dne 17. 9. 2020 vynaložit případné 
volné prostředky projektu MAP II, které byly alokované na realizaci aktivit, jež byly zrušeny 
kvůli aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v souvislosti s pandemií Covid-19, smysluplně 
s ohledem na možnosti projektu v návaznosti na finanční limity veřejných zakázek. 

o Dle zpětné vazby ze strany škol je zřejmá absence technického vybavení, z čehož vyplývá, 
že bychom v rámci projektu MAP II mohly nakoupit nezbytné technické vybavení do škol, 
popř. pořízení montessori a dalších výukových pomůcek aj. 

o Ze strany realizačního týmu projektu MAP II prověřen aktuální stav vybavenosti škol a jejich 
zájem prostřednictvím anketního šetření, jehož výsledky budou předloženy Pracovní 
skupině Financování k vyjádření. 

 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Námět na zakoupení knihy pro mateřské školy s názvem Jedna dvě v lese autorky Petry Tomáškové, 

která je učitelkou matematiky a zakladatelkou školky Sedmikráska. 
o Tato netradiční kniha rozvíjí předmatematické představy dětí a je určena všem zvídavým 

předškolákům, čerstvým školákům i jejich rodičům.  
o Doporučení prověřit zájem škol v území o pořízení knihy Jedna dvě v lese do škol v rámci 

projektu MAP II. 

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- bere na vědomí prezentované informace a doporučení Pracovní skupiny Pro financování. 
- doporučuje prověřit zájem škol a školských zařízení na území ORP Uherské Hradiště, které 

jsou zapojeny do projektu MAP II, o pořízení knihy Jedna dvě v lese do škol v rámci 
projektu MAP II. 

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 se uskuteční v měsíci 

listopadu 2020 s tím, že přesný termín konání a místo dalšího setkání Pracovní skupiny bude 
upřesněno 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. 

 
 


