
Zápis z online setkání Pracovní skupiny pro ředitele mateřských škol 
ze dne 2. června 2021, od 13 do 14:30 hodin 

Místo: online, aplikace Google Meet 
Začátek: 13:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 

1. Zahájeni 
2. Představení programu 
3. lnfo okénko 
4. Možnosti spolupráce základních a mateřských škol při přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
6. Zpětná vazba, závěr 

1. Zahájení, 2. Představení programu 

Na úvod všechny přítomné přivítala za celý organizační tým lektorka Věra Váňová Krejčová, v krátkosti 
seznámila s programem a představila paní učitelku Janu Klingerovou, učitelku prvního ročníku ZŠ 
v Křeseticích. 

3. lnfo okénko 

• Webinář SYPO „Jak na podnětné prostředí pro učení" - dne 7. 6. od 17 -18 hodin s lektorkou 
Věrou Váňovou Krejčovou, online platforma ZOOM, zdarma 

• Souhlasy škol se zapojením do MAP Ill - poděkování školám, které se do projektu zapojili a 
zaslali podepsaný formulář 

• Nabídka balíčku pro MŠ - nákup pomůcek do MŠ z prostředků MAP, školky obdrží e-mail 
s nabídkou, kterou je potřeba do 11. 6. odeslat zpět 

• Podoba setkání PS MŠ od září příštího roku - většina přítomných souhlasila s návrhem, že by 
se mohlo kombinovat osobní a online setkávání 

4. Možnosti spolupráce základních a mateřských škol při přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

Pro otevření tématu tohoto setkání vyzvala Věra Krejčová Váňová přítomné, aby se podělili o praxi, 
která se jim osvědčuje při přechodu dětí z mateřské do základní školy. V Červených Janovicích sídlí 
mateřská škola s malotřídní školou v jednom areálu a spolupráce obou subjektů je velmi úzká. Pro 
předškoláky chystají náslechové hodiny ve škole, seznamují se s prostory ZŠ. Pedagogové se 
vzájemně navštěvují a konzultují potřeby dětí. Mateřská škola Benešova 7 spolupracují se ZŠ 
Kamenná stezka, kde pro ně žáci a pedagogové školy chystají program a společné aktivity. Zároveň 
navštěvují venkovní učebnu při ZŠ Jana Palacha a programy spolku Pod Horami. V Církvici jsou MŠ a 
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ZŠ dva oddělené subjekty, přesto spolupracují a vytváří pravidelné akce pro děti obou škol, například 

sportovní olympiáda, společné muzicírování před Vánoci, kroužek AJ pro předškoláky v budově ZŠ. 

První den školního roku probíhá společné uvádění nových školáků, kdy se děti sejdou na zahradě 

školky a poté průvodem společně přechází do školy, kde je vítají žáci a učitelé ZŠ. Ve Vlastějovicích 

funguje spolupráce mezi MŠ a ZŠ velmi dobře, pořádají společné akce, školy v přírodě, výlety i 

divadla. Po zápisu navštěvují předškoláci budovu školy, aby se seznámili s novým prostředím. 

V Malíně dřív spolupracovali se ZŠ Jana Palacha, která je pro ně spádovou školou. Pro rodiče 

pravidelně pořádali besedu s učitelkou ZŠ. V současné situaci se děti rozchází do pěti různých škol a 

spolupráce se ZŠ je i vzhledem k protiepidemickým opatřením utlumena. Podobnou situaci uvedla 

Adéla Richterová z lesní školky, kde děti odchází do různých směrů. Kvůli epidemické situaci se letos 

nepodařilo domluvit návštěvu základní školy na Žižkově. Mateřská škola v Jindicích má velmi 

specifickou situaci, neboť vznikla v září 2020 a covidová doba jim neumožnila navázat vztahy 

s ostatními institucemi. Zároveň je to vesnická škola a děti odchází také do více směrů. Církevní MŠ 

v únoru kontaktuje školy, které nachystají ukázkovou hodinu pro předškoláky. Zároveň ve spolupráci 

s PPP připravují pravidelně besedu o školní zralosti určenou nejen pro rodiče předškolních dětí. MŠ 

Benešova 2 v letošním roce kvůli covid-19 základní školu nenavštívili. Paní Skalická je vedoucí MŠ 

poměrně krátce a formy spolupráce se ZŠ bude nově nastavovat, ocenila inspiraci z ostatních školek. 

V Záboří nad Labem funguje dlouholetá spolupráce, zahrnuje pravidelné akce, vystoupení a plavání. 

U pořádání divadelního představení paní ředitelka zmínila problém s věkovým rozpětím dětí a žáků, 

aby bylo představení atraktivní a srozumitelné pro všechny věkové kategorie. 

Slovo převzala Jana Klingerová a pomocí prezentace představila praxi v Křeseticích . Mateřská a 

základní škola sídlí v jedné budově, děti se pravidelně potkávají. Pořádají společné školy v přírodě, 

zahradní slavnosti, adventní zpívání apod. Oba subjekty společně plánují činnosti nebo témata 

projektu, na kterém poté pracují. Paní učitelka pravidelně dochází do MŠ, hovoří s dětmi i pedagogy a 

postupně se seznamuje s budoucími žáky, jejich potřebami a specifiky. 

Paní Dymáková uvedla, že dříve dávali komplexní zprávu o dítěti budoucím učitelům, kde poukazovali 

na silné a slabé stránky dítěte, aby se učitel mohl lépe a rychleji zorientovat v potřebách daného 

dítěte. Poslední dva roky toto předávání informací neprobíhá. Pavla Skalická má ve školce dítě 

s asistentem pedagoga a volala do školy, aby informovala o přístupech, který se jim v MŠ osvědčily. 

Většina MŠ vypisuje individuální konzultace pro rodiče, kde společně rozebírají úroveň schopností a 

potenciál dítěte. Velkou výpovědní hodnotu má portfolio, které zaznamenává pokroky ve vývoji 

dítěte. Rodič může portfolio z MŠ předat k nahlédnutí pedagogům ve škole. 

5. Zpětná vazba, závěr 

V rámci závěrečné reflexe zodpovídali přítomní na otázky, co si z tohoto setkání odnášejí, co j im 

přišlo důležité a jaký vzkaz mají pro organizátory. Většina pedagogů ocenila inspiraci z ostatních 

školek a zároveň ujištění, že praxe u kolegů bývá podobná. Někteří z účastníků si utvrdili názor, že 
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sloučené subjekty MŠ a ZŠ jsou v otázce přestupu dětí výhodnější. Forma setkání vyhovuje naprosté 

většině dotázaných. 
Závěrem se Věra Váňová Krejčová se všemi přítomnými rozloučila a popfála klidné a pohodové léto 
spojené s dostatečným odpočinkem . 

Setkání bylo ukončeno v 14:30 hodin. 

Zápis zpracovala: 

~ .'},- .f !"' ................................. . 
Jana Maršíková, MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 

···········J?.~ ............................... . 
Kamila Drtilová, MAS Lípa pro venkov, z.s. 
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