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Operačn, p,ograrn Vyúum V'fVOI a vzdélavano 

Zápis z online setkání Pracovní skupiny pro ředitele mateřských škol 
ze dne 16, 3. 2021 

Místo: online, aplikace Google Meet 
Začátek: 13:00 hod. 

Přítomni~ dle prezenční listiny 
Program: 

1. Zahájeni 
2. Představení programu 
3. Distanční výuka - sdílení zkušeností 
4. Zpětná vazba, závěr 

1. Zahájení, 2. Pfedstavení programu 

Na úvod všechny přítomné přivítala za celý organizační tým lektorka Věra Váňová Krejčová a v 

krátkosti seznámila s programem setkání. Dále představila Mgr. Petru Dvořákovou (MŠ Šestajovice), 
která přijala pozvání na tuto pracovní skupinu, aby prezentovala vlastní zkušenost s distanční výukou 
vMŠ. 

2. Distanční výuka - sdílení zkušeností 

Vzhledem k epidemické situaci došlo od 1. března k uzavřeni mateřských škol a téma spolupráce a 
komunikace s rodiči v období distančního vzděláváni předškoláků se stalo velmi akcentované. 

Vzájemné sdílení se zahájilo aktivitou „přítel na telefonu", kdy se náhodně vytvořily dvojice, které si 
po telefonu sdělily zkušenosti s distančním vzděláváním a způsoby, jakým ho realizují. Během hovoru 
dvojice zapisovaly své poznámky do jamboardu dle následujících otázek: 

1. Jaké formy komunikace s rodiči se nám během distanční výuky osvědčují? Na jakých 
_platformách s rodiči komunikujeme? 

2. Jaké činnosti dětem během distančního vzdělávání nabízíme? 

3. :laká -pravidla/zásady -pr-e -distanč1'li -wdělávání -směfeffl -k-Fedičům a -dětem V-Aaší -škelce 
máme? 

4. Jaké otázky klást rodičům, abychom od nich získali zpětnou vazbu na distanční vzdělávání? 
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Po uplynutí stanoveného času pro sdílení pfedala Věra Váňová Krejčová slovo Petře Dvořákové, která 

přenesla zkušenost distančního vzdělávání z matefské školy v Šestajovicích. K distanční výuce využívají 

platformu Google classroom, kam vlož/ vzdělávací plán na celý týden a rodiče mohou s dětmi 

postupovat dle svých časových možností. V tomto prostfedl mohou sledovat vložené úkoly, odkazy na 

videa či inspiraci pro tvoření s dětmi. Předškoláci maj/ povinně S pracovnlch listů k tématu, vyplněné 

je rodiče posílají zpátky ke kontrole (vyfocené, natočené). Každá třída má nav/c dvakrát týdně online 

setkání, kde společně zpívají, hrají si nebo řeší hádanky. Setkání s dětmi je plánováno na dopolední i 

odpolední časy a rodiče mohou zvolit dobu, která jim organizačně vyhovuje lépe. Samotné setkání 

s dětmi trvá 30 minut a po skončeni nastává porada mezi kolegy, kteří sdflf osvědčené náměty a 

vzájemně se podporují v nových dovednostech. Množství aktivit plánují na venkovní prostředí, aby 
děti měly větší motivaci chodit do přírody. Rodiče posílají fotky dětí při plnění úkolů. Dětem s SPU 

online prostředí nevyhovuje, proto dostávají materiály v tištěné podobě a do rodin dochází asistentka 

pedagoga, která s dítětem pracuje individuálně. 
Paní ředitelka Křivohlavá navázala s vlastní zkušeností z CMŠ. Oětt Jsou rozděleny do menších skupin a 
každý týden se potkávají v online platformě Google Teams. Microsoft tuto platformu nabízí školám 
zdarma a učitelé ve školce absolvovali školení pro základy ovládání tohoto prostředí. Barbora 

Křivohlavá by uvítala školeni na další nástroje, které Google Classroom nabízí. Petra Dvořáková 
doporučila množství webinářů k tématu nebo video tutorialy volně dostupné na kanálu 
www.youtube.com. 
Paní ředitelku Berkovou zajímalo nadšení a ochota učit se nové dovednosti v online prostředí u 
ostatních pedagogů. Petra Dvořáková zmínila, že každý typ člověka potřebuje různý čas pro přijetí 
podobné výzvy. V Šestajovicích si pomáhají v rámci týmu, navzájem se motivují a podporují při 

nezdarech. Současná situace je pro všechny strany nová, důležité je nebát se chyby a reflektovat 
zpětnou vazbu. Petra Dvořáková i Barbora Kř!voh!avá nabídly ostatn!m ředitelkám možnost připojit se 
a nahlédnout do online setkání s dětmi. 
Barbora Křivohlavá uvedla, že SYPO nabízí množství webinárů pro MŠ, které je možné pustit i zpětně 
ze záznamu. Doporučila téma komunikace s rodiči s lektorkou Mgr. Evou Burdovou. 
Jak pokládat otázky, abychom získali vhodnou zpětnou vazbu, zajímalo Adélu Richterovou. Věra 
Váňová navrhla např. Které aktivity v distanční výuce, co j.r;me nabídli nejvíce oceňujete vy nebo va{e 

děti? Které aktivity považujete za obtížně realizovatelné a pflště je již nechcete opakovat? Co vám 

vyhovuje/nevvhovuje na způsobu zadáváni úkolů {četnost, způsob zadávánlP 
Kristýna Skalická se ptala na inspiraci pro zadávání úkolů na ven. Pavla Dvofáková doporučila nakreslit 
venku panáka a zaskákat s1 ho nebo hledání písmen dle instrukce a skládání slov. V rámci školky 

pořádají klání „Z Šestajovic do Portugalska", kde sčítají kilometry, které děti ušly nebo ujely na kole. 

Adéla Richterová doplnila diskuzi o další náměty. Vydejte na krátký výlet do zahrady, do přírody, kam 

máte možnost. Zima se pomalu louči, co zimnfho ještě najdete? Jaké známky jara kolem sebe 
pozorujete. Venku můžete dělat, co děláváme ve školce. Treba nasbírat trochu hlfny a bláta do 

skleničky, zkusit hlínou namalovat obrázek, hledat různé odstíny. Na černé kontury můžete použít 
uhlíky z ohniště. Malovat prstem nebo klacíkem do písku, štěrku nebo hlíny. Trénovat svůj podpis nebo 
prvnl písmenko svého Jména. Na/ft nové barvy, pojmenovat Je ... doma si barvy namlchejte pomoci 
temper suchých pastelů a namaluje si pfedjornl obrázek. Můlete si zahrát hru táp ztratil čepičku, 
měla barvu barvičku .... např. zelenou. A dotknout se první zelené barvy, kterou uvidfte. V dolšlm kole 
říkanku převezme někdo další nebo ten, kdo barvu našel jako první. Najít pěkný klacík a ořezat z něj 
kůru nožlkem (klidně i velkým pf/borovým). Vyrobit lodičku z kůry, kouzelnou hůlku nebo rybáfský prut. 
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Poskládat mandalu nebo jiný obrázek z listů, kamenů a klacíků. Postavit malý domeček pro skřítky 
nebo veliký domeček pro vás. Válet sudy z kopce nebo stráně. Najft trochu mazlavé hlf ny na 
modelování a vytvořit si kuličky. 

4. Zpětná vazba, závěr 
Zpětnou vazbu k setkání mohli účastníci sdě lit nebo zapsat do sdíleného dokumentu. 
https://docs.google.com/document/d/l rvSty7uS-leM0olKfAzd5rhyf7BdWrhwcxFn2JlgZ1Q/edit 

Pros,me vos o =~mou vo: bi no dnešnr set/con, 
K aidá s1 vyberte jeden řádek o pište 
Děkujeme -! 

Co mé dnes oslovilo, Inspirovalo, 
bylo pro mě dŮleilté? 

1 Určitě spousta dalších inspirací 

2. online, protože mame zatím offline a 
chystáme se na to, kavama pro rodiče 

3. online přenosy 

4. online setkani s dětmi i rodiči 

5. online setkání a využiti nabídky 
seznámeni s tím , jak to pojmout 

6. inspiraci pro práci z domovy, sdíleni s 
ostatními, přítel na telefonu, nápady na 
aktivity venku 

7. nápady na aktivity na ven 

8. 

9. motivace do onlile setkání 

10. 

Vzkaz organ~.ítorům/lektorce: 
A) Co vyhovovalo? 
BI Co piiiti jinak? 

Rodiče a Zl)ělná vazba 

Zkušenosti ostatních vyhovovaly 
telefonování a psaní najednou ne 

zPětné vazby od r~ů dillDnčniho 
vzdělávání 

ano , souhlasím s tématem 

chci pochopit více ty zmiňované 
Teamsy 

Závěrem Kamila Drtilová převzala slovo a krátce informovala o potřebě zaslat podklady do tabulky 
investic IROP, kterou všichni ředitelé dostaly e-mailem. Dále pozvala všechny přítomné na společné 
setkání všech ředitelů z ORP Kutnohorsko (MŠ, ZŠ, SŠ .. ), které proběhne 29. března od 13 do 16 
hodin. 

rnlRP 
L u 1 Q , .:, , s.., 

/4 MAS l) .J Lipa pro venkov z. s. 
7" --



• 

EVROPSKAUNIE 
LvtcpSke &11\lklurOlrn a 11wes1~m fondy 
Opefačn1 prog,am Vyt kum vyvoj e vtdélavan1 

Věra Váňová Krejčová poděkovala za ochotu experimentovat a učit se v novém prostředí. PopFála 
pevné zdrav! a se všemi se rozloučila. 

Setkání bylo ukončeno v 14:30 hodin. 

Příštf setká ni proběhne online 21. dubna 2021 od 13 do 14:30 hodin. 

Odkazy, Inspirace: 
bttp·/Jwww rouj1zapisoik cz/ 
www skolavpyzamu cz 
https://www.projektsypo.cz/ 
https://vlayjci.cz/ 
https:/ /nns.cz/ predskolak/ 
https:/ /www.mediacreator.cz/mc/index.php 
http://helen.npi.cz/priblasovanj/kurzy priblasjt.php7id kurzu=84377&ooerace=detail 
httos://www.njdv.cz/vzdelavaci-programy/7search:;:2l-44-20-PMK-OW-PV-07 
http s: //www.njdy.cz/yzde layaci-progra my/7sea rch=21-44-20-PM K-ow-ev-11 

Zápis zpracovala: 

á~?-t--, i Zl, / 

Jana Maršíková, MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 

.... t?.6.6 ....................................... . 
Kaml!J Drt!!cv6, MAS LípJ pro v~nkov, : .:;. 
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