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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Fungování školek během 2. vlny pandemie COVID-19 

3. Různé 

4. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- 

 

Z Á P I S 
PS-

pv04_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: 9. 12. 2020 

Místo konání: Přednáškový sál VIS Bílé Karpaty, o. p. s., Veselí nad Moravou 

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, v roce 2020 posledním, společném setkání členů Pracovní 

skupiny Předškolní vzdělávání projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt 
MAP II“) s cílem zhodnotit dosavadní fungování MŠ během podzimní epidemiologické situace, sdílet 
aktuální informace a možnosti jak během pandemie lze realizovat aktivity. 

Bod 2. Fungování školek během 2. vlny pandemie COVID-19 

Popis:  

Všechny členky Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- V době nouzového stavu, kdy byly školy uzavřené, fungovaly mateřské školy na území ORP UH bez 

přestávky. 
- S ohledem na pracující rodiče bylo zachování jejich provozu velmi důležité. 
- Vedení jednotlivých mateřských škol ve spolupráci se svými zřizovateli situaci průběžně 

vyhodnocovalo a nadále vyhodnocuje a v případě potřeby jsou přijímána příslušná opatření tak, aby 
školky mohly fungovat i v této nelehké době pandemie. 

- Současná situace vyžaduje o to větší nasazení kmenových zaměstnanců mateřských škol, přes 
veškerá hygienická opatření vytvářejí pro děti program, který má výchovný a vzdělávací přínos. 

- Jelikož se nekonají žádné aktivity, byla uzavřena vnitřní i venkovní sportoviště, snaží se učitelky 
dělat vše pro to, aby děti v mateřských školách měly různorodou činnost a měly každý den pestrý 
program a v denních aktivitách nezaznamenaly následky pandemie 

 
Bc. Močičková, ředitelka MŠ Svatováclavská, UH: 
- V době, kdy je problematická situace s personálním zajištěním mateřských škol, nám kolegiálně 

vypomáhali zaměstnanci DDM Šikula v Uherském Hradišti a i někteří zaměstnanci městem zřízených 
základních škol. 

 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Proběhla diskuse týkající se provozu škol a školských zařízení v době od 18. 11. 2020, kdy bylo 

vydáno PES pro oblast školství. 
- Dalším bodem byla opatření PES pro oblast školství, jejich výklad a možnosti realizace např. šablon.  

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- se shodla, že je potřeba další osobní setkání a nevidí přínos se setkávat online. Naopak je 

prioritou setkání „tváří v tvář“, je vhodné sdílení zkušeností v aktuálním pandemickém 
stavu. 

Bod 3. Různé 

Popis:  
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L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Na předchozím setkání bylo členy Pracovní skupiny doporučeno zakoupení knihy pro MŠ s názvem 

Jedna dvě v lese a metodiky Učíme se venku, kterou při své práci využijí MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD a 
DDM. 

- Na základě tohoto doporučení byla realizačním týmem provedena anketa k prověření zájmu o tyto 
výukové materiály mezi zapojenými subjekty do projektu MAP II ORP UH. 

- Součástí anketního formuláře byla i závazná objednávka pro ty, které uvedené výukové materiály 
zaujaly. 

o Termín zaslání anketního formuláře: 23. 11. 2020 
o Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření, příp. závazných objednávek: 30. 

11. 2020 
o Zájem o výukové materiály projevilo 98% škol a školských zařízení, které o nabízené 

výukové materiály projevily zájem. 
- Výsledky anketního šetření včetně přehledu závazných objednávek byly elektronickou formou 

zaslány k projednání Pracovní skupině pro Financování, jejíž všichni členové vyjádřili souhlas se 
zakoupením výukových materiálů. 

- Dle závazných objednávek byla objednána v počtu 49 ks metodika Učíme se venku a v počtu 50 ks 
kniha Jedna dvě v lese. Do každého subjektu/odloučeného pracoviště byl na základě závazné 
objednávky pořízen jeden kus od každé publikace. 

- Distribuce výukových materiálů do škol a školských zařízení by měla proběhnout ještě do Vánoc, 
nejpozději však do konce ledna 2021, vše bude ale závislé na dodacích lhůtách. 

- Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP UH zapojené do projektu MAP II zdarma 
(bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). 

 
Všechny členky Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Všechny MŠ, které čerpají Šablony II, pokračují v jejich realizaci i přes to, že stále přetrvávající 

epidemiologická situace s COVID-19 realizaci některých aktivit značně komplikuje. 
- Jedná se hlavně o aktivitu Projektový den, který dle informací MŠMT a vydaného Opatření PES pro 

oblast školství vydaného dne 18. 11. 2020 nelze realizovat z důvodu vstupu třetích osob v době 
provozu školy nebo školského zařízení (MŠ, ZŠ, ŠD…). 

- Do MŠ je povolen pouze vstup doprovázejících osob do prostor šatny. 
 

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Doplnění, že Projektový den nelze realizovat ani distanční formou (platí pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ, 

DDM, ZUŠ i SŠ). 
 
M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Většina MŠ bude žádat o prodloužení termínu realizace projektu Šablony II. Z důvodu pandemie 

COVID-19 nelze realizovat zvolené aktivity a prognóza na další období není dobrá.  
- Je předpoklad, že realizace aktivit bude možná a vhodná až v jarních měsících 4/2021. 

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- bere na vědomí prezentované informace o proběhlém anketním šetření a jejich následném 

pořízení do škol a školských zařízení, které projevily zájem. 

Bod 4. Závěr  

Popis:  

M. Petrů, garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za celoroční účast a za aktivní činnost v Pracovní skupině. 
- Termín a místo dalšího setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání projektu MAP II v roce 2021 

bude s dostatečným předstihem upřesněno. 

 

 

 

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. 


