
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

Zápis z 5. pracovního setkání pracovní skupiny Mateřské školy 

 

Místo realizace: MŠ Náměšť na Hané 

Datum a čas realizované akce: 10. 5. 2017 14:00 – 16:00  

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

 

Paní učitelky Bc. Veronika Knapová a Mgr. Pavla Valentová přivítaly ostatní členky pracovní skupiny na 

svém pracovišti a provedly je prostorami mateřské školy. Následně Bc. Veronika Knapová seznámila ve 

zkratce s principy Ekoškoly a zapojením do programu Mrkvička. Členům pracovní skupiny byly názorně 

předvedeny prvky lesní pedagogiky na školní zahradě MŠ (blátivá kuchyně, hmatový chodník, 

kompostér, ještěrkoviště, bylinková spirála atd.) 

Po společné prohlídce oficiálně zahájila setkání vedoucí pracovní skupiny Mgr. Vladimíra Svobodová. 

Seznámila členky pracovní skupiny s finální verzí námětovníku, který vyšel z analýzy dotazníkového 

šetření mezi MŠ v ORP Konice. Členky se shodly na počtu 15 výtisků, které budou dále distribuovány 

do MŠ v ORP Konice. Vedoucí pracovní skupiny přislíbila zaslání elektronické verze Mgr. Pavle 

Valentové, která následně domluví tisk. 

Dále se projednával Akční plán, zejména aktivita Setkávání pedagogů MŠ v ORP Konice. Mgr. Vladimíra 

Svobodová přislíbila zorganizování prvního setkání a to přibližně v září či říjnu 2017 na půdě MŠ 

v Horním Štěpánově. 

V neposlední řadě se projednávala Metodika pro pedagogy – začleňování prvků lesní pedagogiky do 

MŠ zřizovaných obcemi. Bc. Veronika Knapová a Mgr. Vladimíra Svobodová představily svou vizi a spolu 

s členkami pracovní skupiny se shodly na celkovém počtu 100 výtisků, které budou po vytištění 

distribuovány do MŠ v ORP Konice. 

Publikace Poznávání přírody v předškolním vzdělávání byla autorkou Mgr. Marií Krejcarovou 

odevzdána v elektronické podobě a Mgr. Pavla Valentová zajistí ve spolupráci s MAS Region HANÁ z.s. 

její tisk. 

Páté setkání pracovní skupiny MŠ bylo zároveň setkáním posledním, členky budou již přes mail či 

telefon pracovat na posledních úkolech PS (námětovník, metodika). 

 

 Zapsala dne 11. 5. 2017                                                                               Mgr. Pavla Valentová, v.r. 

 

 

 

 


