ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
MAP ORP ČB
1. 2. 2017, Pedagogická fakulta JČU, Dukelská 9, České Budějovice
Přítomni dle prezenční listiny

Zástupci projektového týmu přivítali přítomné, poděkovali za čas, představili členy týmu a pak se
představili ostatní členové pracovní skupiny. Vedle pracovní skupiny Předškolní vzdělávání (dále jen
PS MŠ) jsou ustanoveny od ledna 2017 ještě pracovní skupina Základní vzdělávání a pracovní skupina
Zájmové a neformální vzdělávání, která nemá zatím dostatečný počet členů.
Dále byly představeny cíle práce na projektu za rok 2016 – splněn Strategický rámec MAP, opatření
do budoucna, atd. Cílem pro rok 2017 je kromě aktualizace SR MAP a finální podoby dokumentu MAP
také nastavení akčního ročního plánu, který bude především vytvářen pomocí pracovních skupin.
Akční plán má obsahovat projekty jednotlivých škol, kooperační projekty a investiční aktivity.
Pan Procházka z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity uvedl, že je to dobrá idea v MAP plánovat
vzdělávání odspodu nahoru. Měla by se vytvořit síť lidí, kteří jsou ochotni se setkávat a začít dávat
dohromady plán, co chybí učitelkám, dětem a pak pro ten plán hledat realizátory. A možná si přes
MAS nebo jinou organizaci takto sáhnout na peníze do školek.
Byly představeny internetové stránky projektu www.mapvzdelavani.cz, kde je propojeno 12 ORP
z Jižních Čech, kde se realizuje také místní akční plán. Je zde i zalogovaná část s možností chatu pouze
pro registrované uživatele, do které byly zřízeny přístupová hesla zástupcům MŠ a ZŠ z daných 12
ORP zapojených do MAP, sem budou umisťovány také výstupy z pracovních skupin a osloví se i
univerzita, zda by měla zájem sem také dávat příspěvky.
Členkou pracovní skupiny je i paní Kolářová ze Salesiánského střediska mládeže, která představila
jejich organizaci a projekt pro mateřské školy, který realizují od září z OP VVV, projekt pro
předškoláky a jejich rodiče o tom, co by to dítě mělo znát, co by mělo umět apod. Chtěli by udělat
platformu co je kde za problém – otázky povinného roku pro předškoláky (problémy adaptace pro ty,
kteří nikdy nenavštěvovali žádné předškolní zařízení). Více viz samostatná příloha tohoto zápisu.
Rozvinula se diskuze nad povinným rokem v MŠ pro předškoláky, bude to problém, některé zejména
sociálně slabší rodiny tam nebudou chtít děti posílat, bude problém s financováním, už nyní má řada
ředitelů MŠ problém s neplacením rodičů za stravování dětí.
Poté ještě navázal pan Procházka a představil projekty, které realizuje fakulta: 1. vytváření sítí školek
a center kolegiální podpory, do kterého se mohou školky zapojit; ve třech vlnách budou vznikat tato
centra (zaměřeno na čtenářská, matematická pregramotnost – co to je a jak se dá rozvíjet, na
příkladech praxe a konkrétních činnostech); je tam několik povinných setkávání a výměny zkušeností,
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výstupem bude profesní portfolio, mentorování ve školce. Dále projekt na vytváření sítě fakultních
školek (aby dostali speciální podporu, mentoring, peníze na praxe), který poběží od ledna 2018;
organizování stáží jak u nás tak do zahraničí, letní školy pro učitele apod.
Diskuze: Co si myslíte, co je třeba řešit, co je pro Vás nejpalčivější a jaké aktivity je třeba řešit.
Členové PS se shodli na tom, že velkým problémem je počet učitelek a velkého počtu dětí ve třídě,
nelze se individuálně věnovat všem dětem, ideální by bylo 2 učitelky na třídu a menší počet dětí.
Na to navázala paní Krejčíčková, klíčová manažerka MAP, která je zároveň člen pracovní skupiny
v krajském akčním plánu (KAP), která představila rámcově tento plán a sdělila informaci, že město
České Budějovice si dalo jako hlavní prioritu do IPRÚ právě podporu předškolního vzdělávání a přes
to bude možné sehnat nějaké finance.
Záměry do Akčního plánu:
1. Příklady dobré praxe, ukázka učitelům, co kde jinde jak funguje, co se povedlo; učitelky často trpí
profesní slepotou, myslí si, že u nich to funguje nejlíp nebo aspoň dobře a vůbec neví, co vedle
vymýšlejí zajímavého, kde by se mohli inspirovat.
Finance na obdobné stáže se už nyní sají sehnat v šablonách, ale chtělo by to i zahraniční stáže,
kontakty může zprostředkovat Pedagogická fakulta.
Členové PS MŠ se také shodli na tom, že by bylo vhodné, aby pokračování šablon navazovalo na
současné šablony, nyní např. čerpají peníze na asistentku, což je pro školky velkým přínosem a chtěli
by vědět, zda na její plat dostanou i příští rok.
2. Opět diskuze nad nedostatkem pracovníků v MŠ, málo pedagogů na velký počet dětí, když je
například jednotřídka, jeden člověk se nestihne dostatečně věnovat předškolákům a ještě hlídat malé
děti. Od 1. 9. 2019 by mělo být systémové řešení tohoto problému, finanční podpora (normativ), nyní
je problém s normativy, v MŠ může být na jedno místo 2 děti, děti chodí na půlden.
3. Vzdělávání učitelek v MŠ, např. jak správně nastavit práci ve velkých skupinách, možnost kouknout
se na běžnou práci ve speciálních školkách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
Například Salesiánské středisko mládeže pořádá tzv. adaptační dny; V rámci projektu MAP by šlo na
webu zřídit nástěnku na inzerce, sdílení akcí, veřejná nabídka pro MŠ…
Na konci setkání nás ještě pan Procházka pozval 8.2. od 13:00 na kulatý stůl na Pedagogické fakultě
s Českou školní inspekcí (7 zástupců z celé republiky), diskuze nad tématem předčtenářské
gramotnosti, bude přítomno cca 50 lidí z celé ČR.
Další setkání pracovní skupiny: 1. 3. 2017, Salesiánské středisko mládeže ČB

Zápis provedla: Jaroslava Mitášová (manažerka projektu MAP ORP ČB)
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