ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE


Datum jednání: 26. 10. 2016



Čas jednání: 10:00 hodin



Místo jednání: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace



Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny



Zápis: Ing. Nešporová
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Aktuální postup prací, prezentace výsledných návrhů SWOT-3 analýz
Harmonogram dalších aktivit pracovní skupiny
Shrnutí cílů/úkolů z jednání
Závěr

Bod
programu č.

Zápis

1.

Koordinátorka projektu Ing. Nešporová zahájila jednání pracovní skupiny (dále již jen PS), přítomné
přivítala a seznámila je s programem a cílem 3. setkání PS Předškolní vzdělávání a péče. Toto setkání se
uskutečnilo v prostorách MŠ Břeclav na ulici Hřbitovní.

2.

Členové PS byli seznámeni s aktuálním postupem prací – je připravován návrh Vize a návrh Priorit a cílů
(se zohledním výsledků analýzy, SWOT-3 analýz z činnosti PS), za účelem zvýšení povědomí o projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je připravováno spuštění webové stránky
www.map-breclavsko.cz (plánovaný termín spuštění webu je 45. týden letošního roku). Dále jsou
v přípravě semináře pro učitele MŠ a ZŠ, semináře budou zaměřeny na problematiku inkluze.
K 30.10.2016 bude ukončeno dotazníkové šetření pro rodiče (MŠ, ZŠ) – výsledky budou zohledněny
v celkových výstupech projektu a agregované výsledky obdrží každá MŠ a ZŠ v ORP.
V současné době je již hotov dokument SWOT a SWOT-3 analýza a čeká se na připomínky od některých
PS; členové PS byli seznámeni s pracovní verzí dokumentu a informování o tom, že finální verze
dokumentu jim bude na vědomí zaslána e-mailem v 44. týdnu. Tento výstup obdrží také členové Řídícího
výboru, zřizovatelé a ředitelé MŠ a ZŠ v ORP Břeclav a bude zveřejněn na webu www.map-breclavsko.cz
V dalším bodu programu byli členové PS seznámeni s dalšími naplánovanými činnostmi pro PS:


členům PS bude po schválení Řídícím výborem zaslán návrh Vize, Priorit a cílů k připomínkám



další jednání PS bude v lednu 2017 – v průběhu prosince 2016 budou upřesněny termíny



schválení 1.verze Strategického rámce MAP se plánuje na prosinec 2016

3.
Protože se toto jednání PS se uskutečnilo v prostorách jedné z MŠ zapojených do projektu MAP v ORP
Břeclav, byla, mimo plánovaný program, uskutečněna i exkurze po MŠ spojená s výkladem ředitelky
Mgr. Kocábové, která všechny seznámila s režimem a fungováním MŠ. Jednalo se o předání zajímavých
informací prostřednictvím sdílení dobré praxe a přítomní členové PS tuto aktivitu uvítali.

4.

Dále koordinátorka projektu krátce shrnula průběh jednání PS, zdůraznila, že všechny dokumenty budou
členům PS zaslány na vědomí a k případným připomínkám pomocí elektronické pošty. Na setkání nebyly
stanoveny žádné konkrétní úkoly.
Další termín jednání PS se uskuteční v lednu 2017, termín a místo bude upřesněno v průběhu prosince
2016.
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5.

Na závěr Ing. Nešporová poděkovala všem přítomným za iniciativu a aktivní účast a poděkovala
Mgr. Kocábové za možnost pořádat jednání PS v prostorách MŠ Hřbitovní v Břeclavi.
Poté se s účastníky jednání rozloučila.
Jednání bylo ukončeno.

Záznam zapsal
........................................................
Ing. Šárka Nešporová
Záznam ověřil
.........................................................
Mgr. Darina Danielová
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