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PS MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 Cíl a popis realizace pracovní skupiny:  Pracovní skupina Mateřské školy je tvořena 
vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol 
v oblasti.  
Podílí se na: 
 - aktualizace analytické části (projedná výstupy 
závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, 
navrhne opatření ke zlepšení, zpracuje a projedná 
další aktualizované /nové analytické vstupy) 
- aktualizace strategické části 
- tvorba akčních plánů (návrhy aktivit spolupráce a 
aktivit škol a jejich postupné zpracování) 
  
Nedílnou součástí činnosti pracovní skupiny je 
identifikace místních lídrů a jejich zapojení do 
činnosti pracovní skupiny a tím se podílet na 
budování znalostních kapacit v oblasti (návrhy 
seminářů, workshopů pro pedagogy MŠ). 
 
Dalším z cílů pracovní skupiny je začlenění oblasti 
digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání u 
dětí předškolního věku. 
 
Členem PS je místní lídr v oblasti EVVO, což nemalou 
měrou ovlivní výběr činností PS (tvorba didaktických 
materiálů, výběr aktivit spolupráce zaměřených na 
rozvoj kompetencí dětí v oblasti environmentálního 
vzdělávání).  
 
Pozornost bude věnována i problematice 
inkluzivního vzdělávání a začlenění dětí s potřebou 
podpůrných opatření do hlavního vzdělávacího 
proudu či možnostem usnadnění přechodu dětí 
z mateřské školy do základní školy (workshopy, 
přednášky pro pedagogy či rodiče). 
 
Cílem PS je vytvoření fungující platformy pedagogů 
MŠ v oblasti vedoucí k předávání zkušeností a dobré 
praxe formou pravidelných setkávání. 
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 PS spolupracuje s PS pro financování a ostatními  
 
pracovními skupinami.  
Členové PS spolu komunikují osobně na setkáních 
PS. Místa setkávání jsou mateřské školy, kde 
jednotliví členové profesně působí (ukázka 
osvědčených didaktických materiálů a pomůcek, 
vybavení mateřských škol apod.). Další formou 
komunikace je využívání mailové korespondence či 
telefonu. 

Četnost setkávání:  Minimálně 4x ročně  

Výsledky pracovní skupiny: - Aktualizovaná analytická, strategická část a 
vytvořený Akční plán do roku 2023. 
- Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam) 
- Didaktický materiál pro rozvoj kompetencí dětí 
v oblasti environmentálního vzdělávání 
- Vytvoření tzv. DUM (digitální učební materiál pro 
pedagogy) 
- Workshop experta s rodiči předškolních dětí 
(usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ) 
  

Ve zprávách o realizaci se budou dokládat: - Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání 
- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol 
- Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů pro 
jednotlivá témata, kterými se PS zabývá, na 
webových stránkách projektu MAP. 
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