
 
 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání 

ze dne 07.09.2016 

 

Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání proběhlo v zasedací místnosti kanceláře 

Mikroregionu Voticko. Členům této skupiny bylo realizačním týmem MAP sděleno, že setkání je 

zaměřeno na definování prioritních oblastí a cílů pro předškolní vzdělávání. 

 

Rekapitulace SW0T analýzy z roku 2014 - I. část 

silné stránky 

1. nové třídy MŠ 

- jsou využívány, kapacita MŠ naplněná – nepředpokládá se navyšování kapacit 
2. dostačující dostupnost MŠ 

- nutnost rozšiřovat MŠ i na území Střezimíře a Neustupova, vyplývající ze SWOT 
analýzy 2014, netrvá 

3. úspěšné projekty ROP pro MŠ v minulých letech 

 

slabé stránky 

1. absence MŠ v lokalitě Střezimíř, Neustupov 

- v rámci aktualizace SWOT analýzy vyhodnoceno jako irelevantní 

2. nutné investice do vybavení a venkovních hřišť 

- stále v popředí zůstává potřeba stavět polytechnické učebny a rozvíjet tento druh 

výuky 

- možnost výstaveb sportovních hal pro MŠ Votice – tělocvična ZŠ vytížená, ostatní MŠ 

zvládají: MŠ Jankov navštěvuje novou tělocvičnu ZŠ 

- návrh: výstavba dopravního hřiště v rámci ORP, kam by MŠ mohly dojíždět 

 



 
 

 

3. nedostatek financí na asistenty pedagoga 

- asistenti pedagoga fungují pouze v MŠ Votice - disponuje dvěma asistenty, v rámci 

šablon na školní asistenty dochází k potížím (úvazky jsou poloviční, nutná 

kvalifikace), žádat bude MŠ Ratměřice, asistenta našla.  

- MŠ (např. Jankov) uvažovaly nad chůvou pro dvouleté děti, avšak na základě 

podmínek zjednodušeného vykazování, tzv. šablon, nyní od svého zájmu ustupují - 

zájemcům o tuto práci chybí požadované vzdělání 

- neformální vzdělavatelé nemají nárok na asistenty – možné mapovat nadace, granty 

4. obtížná doprava na exkurze, výlety 

- MŠ obtížnost dopravy zejména z finančního aspektu nevidí, doprava se platí z klubu 

rodičů, rodiče jsou v podstatě ochotni hradit i mimo klub rodičů 

- problém s dopravou malých dětí → měly by mít pásy, podsedáky, respektive spíše 

autosedačky 

5. bezbariérovost 

- bezbariérová školka není v MŠ Ratměřice, MŠ Heřmaničky a Vrchotovy Janovice (je 

plánovaná rekonstrukce objektu pro účely MŠ) 

6. neexistence jeslí 

- populační křivka klesá, trend je řešit 2 leté děti, aktuálně to znamená, že personální 

kapacity se částečně věnují mladším dětem na úkor dětí starších (s tím souvisí nákup 

jiného vybavení atd.) 

- možnost využití šablon na chůvu bude důležité, 2 leté děti budou moci chodit denně 

7. všechny MŠ nejsou vybaveny pro polytechnickou výchovu 

- T. Feřtek zdůraznil, že pro podporu pol. výchovy je možné využít Svaz průmyslu 

- MŠ Ratměřice se zapojila do projektu Šikula, který realizoval díky evropské dotaci 

ČSOP Vlašim a cílil na podporu profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti 

polytechnického vzdělávání prostřednictvím budování metodických i praktických 



 
 

 

dovedností - MŠ Ratměřice má z tohoto projektu také vybavenou dílnu ve venkovní 

třídě na školním hřišti 

 

Příležitosti 

1. rozšíření MŠ (Střezimíř, Neustupov) 

- zhodnoceno jako irelevantní, děti z těchto lokalit jsou přijímány do nejbližších škol v 

regionu 

2. spolupráce s OF ČR, ČSOP Vlašim v rámci environmentální výchovy 

- v poslední době je více využívané Ekocentrum Čapí hnízdo, s výukovými programy OF 

ČR jsou školy v současnosti méně spokojeny 

3. spolupráce s občanskými sdruženími  

- RC Oříšek získal stabilní prostor v multifunkčním centru Votice, pořádá kurzy na 

environmentální tématiku pro MŠ a ZŠ, MŠ mohou přijet do rodinného centra, nebo 

centrum do MŠ 

- Jazykovka Votice funguje v MŠ, kurzy hradí rodiče, v ZŠ je to placený nadstandard 

nad běžnou výuku, Jazykovka nově nabízí i francouzštinu  

4. moderní interaktivní pomůcky 

- většina MŠ využívá interaktivní tabule, ty, které je nemají (MŠ Ratměřice), nepovažují 

tento způsob předškolního vzdělávání za podstatný 

5. propojení dětí z různých sociálních vrstev 

- zde se jedná o téma inkluze, členové pracovních skupin se shodují, že by uvítali 

možnost dovzdělávat se v tématech např. jak pracovat s mentalitou cizinců 

- potřeba seminářů na pedagogickou diagnostiku 

6. alternativy k MŠ (školička Václavka) 



 
 

 

- tato příležitost byla více potřebná v dřívějších létech, kdy poptávka po takové službě 

byla, vzhledem k tomu, že MŠ nyní budou podporovány v umísťování 2 letých dětí, 

není alternativy k MŠ zatím potřeba 

 

Hrozby 

1. demografický vývoj 

- snižující se populační křivka by se do budoucích let neměla promítnout v kapacitách 

MŠ – i když klesá počet dětí, rovná se to možnosti nástupu dětí ve věku 2 let 

2. nedostatek financí na rekonstrukce MŠ 

- finance na rekonstrukce byly a daří se shánět je i nadále (např. v r. 2016 MŠ 

Ratměřice a Heřmaničky) 

3. časová a administrativní zátěž vedení  

- členové pracovní skupiny vyjádřili zájem o sdíleného pracovníka na post asistenta 

ředitele, který by za ně vyřizoval administrativní agendy 

4. nedostatek vizí 

- např. zlepšení komunikace s rodiči – není tak problematická oblast v MŠ jako u ZŠ 

(rodiče přichází denně do kontaktu s personálem, běžným fungováním MŠ, mají tam 

malé děti, které více podpoří v účasti na různých akcích MŠ než ZŠ) 

5. přespříliš důsledný důraz na bezpečnost herních prvků 

- vnímáno jako problém, avšak nelze se mu vyhnout 

6. vylidňování menších obcí 

- v malých osadách tato tendence je, v obcích, kde jsou MŠ a ZŠ, to jako problematické 

vnímáno není 

 

 

 



 
 

 

Výsledky dotazníkového šetření II. část 

Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 

1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukce a vybavení 

- rekonstrukce MŠ se v minulých letech dařilo a stále se pokračuje (MŠ Ratměřice, MŠ 

Heřmaničky získaly dotace v roce 2016), žádoucí investovat do polytechnického vybavení 

2. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

- inkluze na MŠ funguje, zástupci pracovní skupiny vidí v rámci inkluze jako důležité 

dovzdělat se v tématech "jak pracovat s dětmi cizinců, vzdělávání dětí cizinců" - 

semináře, které by pomohly pracovníkům MŠ lépe uchopit mentalitu různých 

národností a získanými poznatky usnadnit jejich vzdělávání 

- důležité je také optimalizovat asistenty pedagoga a chůvy a připravit se na nástup 

dvouletých dětí do MŠ tak, aby výchova nebyla na úkor starších dětí 

- je třeba posílit úvazky učitelů 

- v rámci inkluze byl vyzdvihnut klad venkovských škol, který je proinkluzivní 

Je důležité se na inkluzi i tak připravit a posilovat nástroje, které vedou k úspěšné inkluzi 

3. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

- kladně hodnocené akce organizace Celé Česko čte dětem 

- některé MŠ se připravují v rámci svých programů na genetickou metodu čtení (v 

případě, že ví, že na tamní ZŠ funguje), MŠ tedy mají informace o vzdělávacích 

metodách na ZŠ a dle toho upravují programy, aby děti mohly navazovat  

- snaha MŠ udržet inkluzivní děti na úrovni ostatních dětí - více individualizovat 

- členové pracovní skupiny vyzdvihli klad knihoven mateřských škol, ty jsou vybaveny 

tituly, které rodičům půjčují a mohou jim pomoci vzdělávat se ve výchově a 

vzdělávání svých dětí →důležité tuto aktivitu podporovat a rozvíjet (T. Feřtek udělá 

seznam titulů, které by se mohly doplnit) 

- důležité hledat zdroje financování pro rozšiřování knihoven MŠ 



 
 

 

4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

- pracovníci MŠ mají dobré zkušenosti s Hejného metodou a měli by zájem o takto 

zaměřený seminář  

- zájem je o letní školy, např. 4 denní (možné hradit z MAP) 

- MŠ ukotvují matematickou pregramotnost např. geodeskami - prostorová výuka - 

funguje, znají to 

5. Podpora polytechnického vzdělávání 

- členové pracovní skupiny se shodli, že tento typ vzdělávání v podstatě supluje rodinu 

- důležitou roli hrají spolky (pořádají tábory, kde se děti učí být zruční), rodiče využívají 

v neformálním vzdělávání  (skauti, fotbal, hasiči, RC Oříšek..) 

- vnímáno jako velice potřebné rozvíjet a podporovat vznik venkovních dílniček s 

vybavením a přírodních zahrad 

6. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

- v tomto bodě je důležité obsáhnout i pohybová vzdělávání, programy venku (souvisí 

s polytechnickým vzděláváním - nechá se propojovat), EU toto v podstatě 

nepodporuje, mělo by být řešeno na národní úrovni   

- důležité podporovat projekty jako dětské zastupitelstvo na obci, žákovské 

parlamenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Výstupy ze setkání, formulace priorit - III. část 

1. Rozvoj lidských zdrojů a proinkluzního přístupu 

- rozvíjet dovednosti při vzdělávání dětí jiných národností 

- posilovat počet kvalifikovaných sil s ohledem na nástup dvouletých dětí do 

předškolního vzdělávání  

- podporovat vytváření vstřícného a inspirujícího prostředí umožňující vzdělání všech 

dětí včetně těch se zvýšenou potřebou podpory 

 

2. Podpora přirozeného učení s důrazem na pohybové, polytechnické a sociální aktivity 

- podporovat a rozvíjet různé formy polytechnického vyučování 

- podporovat aktivity směřující k rozvoji sociálních a pohybových dovedností 

- podporovat vznik dílen a přírodních zahrad MŠ 

 

3. Podpora vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání na ORP Votice 

- podporovat výměny informací mezi aktéry ve vzdělávání - síťování škol 

- podporovat sdílení příkladů dobré praxe mezi MŠ 

- podporovat přirozené lídry v území: "vzájemné hospitace", sdílení praxe 


