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Zápis 

IV. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

projektu MAP Semilsko II 

MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou, 2. 4. 2019 v 15.30 hod.  

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Zahájení 

- přivítání 
- novinky v projektu MAP Semilsko II 

2. Lídři v území ORP Semily 

- určení 5 lídrů v území ORP Semily 

 přínos pro ostatní pedagogy v MŠ, inspirace, šíření svých zkušeností 
- návrhy na lídry a popis přínosu pro pedagogy MŠ do 8. dubna 2019 

3. Aktivity spolupráce  

- návrh na aktivitu spolupráce pracovní skupiny Předškolního vzdělávání 
- spolupráce již probíhá v rámci pracovní skupiny, kdy se prac. skupina schází v různých MŠ a 
čerpá inspirace na vybavení, výzdobu a jiné 
- do budoucna využít prostor na setkání ostatních MŠ v ORP Semily i mimo pracovní skupinu  

4. Výjezdní setkání září 2019 

- návrh na výjezdní setkání do Kacanov v termínu 20. – 21. 9. 2019 
- na výjezdní setkání se sejdou všechny pracovní skupiny  
- aktuálně se zjišťuje zájem o výjezd 
 

5.     Seminář od Mgr. Mariky Kropíkové  
 
- na setkání poskytnuty náměty od zkušené lektorky pro ostatní pedagogy MŠ  
- pracovní skupina vybere téma, které poskytneme pro ostatní pedagogy MŠ a pod záštitou 
pracovní skupiny uspořádáme akreditovaný seminář 

6.   Prohlídka MŠ a výměna zkušeností 

- na závěr proběhla prohlídka MŠ za přítomnosti paní ředitelky MŠ Klubíčko Bc. Diany Ulrichové 
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7.     Závěr  
 
- připomenutí vzniklých úkolů 
- poděkování za aktivní přístup při práci v PS 
 
 
Zapsala: Kateřina Wimmerová 
Dne: 3. 4. 2019  


