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Zápis 

II. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

projektu MAP Semilsko II 

MŠ Košťálov, 1. 11. 2018 v 15.30 hod.  

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Zahájení 

K. Wimmerová 
- přivítání, představení nového člena PS – Jitka Matějová 
- prohlídka MŠ Košťálov – prostory, vybavení, inspirace na výzdobu 
- novinky v projektu MAP Semilsko II – žádost, právní akt, finance, připravované akce 

2. Strategický rámec 

K. Wimmerová 
- rozesláno před setkáním PS 
- žádný z členů neměl k dokumentu připomínky 

3. SWOT analýza 

- tvorba SWOT analýzy  
– viz přiložená tabulka 

4. Další setkání PS 1. 2. 2019 a výjezdní setkání 

- 1. 2. 2019 naplánované 3. setkání PS v ZŠ T. G. M. v Lomnici nad Popelkou s lektorkou  
p. Pýchovou – tvorba na hedvábí atd.  
- PS doplněna o další pedagogy z předškolního vzdělávání na 3. setkání  
- výjezdní setkání PS pro členy vhodnější na podzim 
 

5. Diskuze  
 
- výměna zkušeností 
- příklady z praxe, řešení situací 
- zkušenosti s rodiči 
- akce plánované ve školce 
- zkušenosti s angličtinou ve školce 
- pozice ředitelky ve školce – role manažera 
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6. Závěr 

- shrnutí 
- poděkování za aktivní přístup při práci v PS 
 
Zapsala: Kateřina Wimmerová 
Dne: 1. 11. 2018  
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Swot analýza Předškolní vzdělávání 

 

Silné stránky 

- Vzdělání pedagogů a odbornost 

- Vybavenost a pomůcky 

- Možnost odborného růstu  

Slabé stránky 

- Administrativa a zmatečná legislativa 

- Velký počet dětí ve třídách, zařazování 2letých dětí do tříd 

- Spolupráce s rodiči, volná rodičovská výchova 

- Odborná pomoc (poradny,…), odborná veřejnost je odtržena od reálné praxe 

Příležitosti 

- Stoupá zájem rodičů o společné prožitky (dílničky, jarmarky, …) 

- Stravování v MŠ (pozitivně ovlivňuje zdraví dětí)  

- Změna financování 

Hrozby 

- Inkluze 

- Změna životního stylu, přemíra médií, virtuální svět, nedostatek pohybu, závislost 

rodičů na virtuálním světě (dítě je až na druhém místě) 

- Odborná pomoc 

 


