
 
 

 
 
 
          

 

Zápis z jednání pracovní skupiny Mateřské školy 

 projektu MAP v ORP Mělník  

 

zápis č. 1 

konané dne: 20. 6. 2016, v 18 hod. 

 

Členové + Hosté 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Bc. Ivana Hořejší předseda ANO 

Šárka Škrabalová zástupce předsedy ANO 

Mgr. Pavla Tučková zástupce předsedy ANO 

Marcela Žižková člen ANO 

Mgr. Hana Slánská člen OMLUVENA 

Mgr. Ivana Poláčková člen OMLUVENA 

Bc. Petra Rebrová člen ANO 

Mgr. Jana Pravdová člen ANO 

Bc. Monika Nová,DiS. hlavní metodik 
MAP-host 

ANO 

Jarmila Čmejlová Koordinátor klíč. 
aktivit-host 

ANO 

 

Program jednání: 

 Přivítání na prvním setkání skupiny 

 Seznámení se s jednotlivými členy skupiny MŠ 

 Seznámení se s programem jednání a podklady pro pracovní skupinu 

 Kontrola výstupů dotazníkového šetření potřeb MŠ -  tabulky 

 Kontrola dotazníku MAP pro rodiče 

 Zajištění organizace sběru dat pro průzkumné šetření – časový harmonogram 

 Diskuse 

 Závěr 

 



 
 

 
 
 
          

Dne 20. 6. 2016 proběhlo na základě vyzvání předsedy skupiny Bc. Ivany Hořejší první setkání 

pracovní skupiny za sekci MŠ. Pracovního setkání se zúčastnilo dle prezenční listiny z celkového počtu 

8 členů - šest zástupců, dva omluveni a dva hosté. 

První společné setkání se uskutečnilo v prostorech MÚ na MK ve spolupráci s hlavním metodikem 

MAP a koordinátorem klíčových aktivit - hosté.  

Pracovní skupina provedla analýzu výsledků výstupů MŠMT -  dotazníkového šetření potřeb MŠ. 

Celkově proběhla analýza 26 tabulek. 

 

Tabulka č. 1 - informativní pro pracovní skupinu 

Tabulka č. 2-  Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 3 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 4 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 5 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 6 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 7 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 8 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 9 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 

Tabulka č. 10 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 2,3,7 

Tabulka č. 11 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 12 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 1,3,9 

Tabulka č. 13 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 2,6,7 

Tabulka č. 14 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 15 - Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 1,4,5 

Tabulka č. 16- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 3,4,7 

Tabulka č. 17- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 1,3,5 

Tabulka č. 18- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 1,3,5 

Tabulka č. 19- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

 a doporučuje bod č. 3,5,7,8 

Tabulka č. 20- Hlavní oblasti podporované OP -  pracovní skupina se shodla, že jde o velmi 

významnou položku, která bude intenzivněji sledována a zohledňována 

Tabulka č. 21- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 22- Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT 

Tabulka č. 23- informativní pro pracovní skupinu 

Tabulka č. 24 – Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT  

pro r. 2016-2018 

Tabulka č. 25 – Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT   

a doporučuje bod 6,7,9,15 pro r. 2016-2018 

Tabulka č. 26 – Hlavní oblasti podporované OP - pracovní skupina souhlasí s výstupy MŠMT  

a doporučuje bod 3,5,7,8 pro r. 2016-2018 



 
 

 
 
 
          

 

 

Proběhla konzultace nad obsahem a formou připraveného dotazníku pro rodiče. Prodiskutovali jsme 

nejvhodnější strategii návratnosti dotazníků a jeho využití pro další tvorbu strategického plánování 

v MAP. Každý člen pracovní skupiny se zavázal, že dohlédne na odevzdání nejméně cca 30 ks 

vyplněných dotazníků od respondentů na svém školském zařízení. Termín odevzdání na školských 

zařízeních byl vzhledem ke končícímu školnímu roku stanoven na 1. 7. 2016. Po tomto termínu bude 

následovat odevzdání vyplněných dotazníků hlavnímu metodikovi MAP paní Nové dle zaslaných 

instrukcí nejpozději do 17. 7. 2016. 

 

 

 

 

Závěrem proběhla věcná diskuse nad harmonogramem dalších setkání pracovní skupiny MŠ. 

Termín byl předběžně vybrán na 18. 7. 2016. Členové si vzájemně předali emailové kontakty pro 

rychlejší komunikaci a bylo určeno další místo pro příští setkání skupiny – MŠ Zvoneček, Mělník. 

Předseda skupiny bude informovat o závěrech prvního setkání chybějící dva členy skupiny  

do 27. 6. 2016 

 
 
Termín příštího jednání:  18. 7. 2016 
 
 
Předseda pracovní skupiny:  Bc. Ivana Hořejší 
 

Zapsala:        Bc. Ivana Hořejší 

   


