ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAP ORP ČB
1. 3. 2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice
Přítomni dle prezenční listiny
Na druhém setkání PS MŠ jsme se tentokrát sešli v nově vybudovaných prostorách komunitního
centra Máj, kam se přemístilo Salesiánské středisko mládeže, a které jsme si po jednání celé prošli a
viděli, jakou spoustu zajímavých aktivit pro děti v tomto centru realizují.
Na úvod jednání projektové zaměstnankyně informovali o postupu realizace projektu od minulého
setkání, poté představil pan Procházka aktivity na projektu Pedagogické fakulty, výhody pro zapojené
MŠ, co zástupce MŠ v rámci projektu čeká, co bude výstupem. Zapojená MŠ dostane podporu
v podstatě přes zapojeného pedagoga, který bude mít k ruce psychologa, speciálního pedagoga a
další experty. Dále nás pozval na 10. 5.2017 na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity na akci Den
kateder. Pozvánka poté bude rozposlána na subjekty v ORP MAP ČB.
Na to navázala paní Kolářová ze Salesiánského střediska mládeže ohledně jejich aktivit, programů a
projektů; představila také svou kolegyni Miroslavu Bendovou, DiS.(tel.:603192278,
email: miroslava.bendova@sasmcb.cz), která je v projektu vedoucí programu Předškoláci.
Na obou těchto projektech – Jihočeské univerzity a Salesiálnského střediska mládeže spolupracujeme v rámci MAP ORP Č.Budějovice tak, aby se výstupy nekřížili.
Dále jsme hovořili o dalších možných aktivitách a formách spolupráce mateřských škol a také MŠ a
organizací zájmového a neformálního vzdělávání, které by se měly zařadit do Akčního plánu MAP, a
také o námětech na vzdělávání, které by se vhodně zařadily do KA Budování znalostních kapacit.
Námětem do akčního plánu, který vzniká na pracovní skupině „Předškolní vzdělávání“, je pilotní
spolupráce Salesiánského střediska mládeže s MŠ, významná je především spolupráce s rodinami dětí
s ohledem na povinný přípravný rok na MŠ před vstupem na ZŠ. Důležitá je provázanost a spolupráce
na aktivitách v konkrétní lokalitě. Dále padl námět na využití prostor nově moderně vybavených MŠ,
když se po 17 hodině mateřská školka zavře by bylo možné – a vhodné - prostory dále využívat
k návazným aktivitám, především neformálního vzdělávání a komunitních setkávání rodin s dětmi i
mezigeneračně.
Ohledně vzdělávání byl vznesen požadavek na uspořádání semináře s Českou školní inspekcí,
například ve spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou, ideálně někdy během dubna,
v odpoledních hodinách. Dále námět na seminář poruchy chování dětí, dobré by bylo propojení
s praxí. Zástupci MAP tyto náměty rozpracují a osloví vhodné lektory na tyto semináře.
Příští setkání - PS MŠ jsme se shodli na tom, že by mohlo být výjezdní zasedání všech PS (nejdříve
druhá polovina června), v případě potřeby samostatně dříve, např. ve spojení s nějakým seminářem.
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