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Reflektivní zpráva zapojené organizace
Zapojená organizace se v rámci projektu vykazuje pouze jednou, reflektivní zpráva zapojené organizace se dokládá ve
chvíli, kdy je organizace vykázána v indikátoru 5 08 10
Mateřská škola Ptice byla zapojená do několika projektů, využívala řadu poskytovaných a užitečných materiálů,
účastnila se a spoluorganizovala školení pro pedagogy, pravidelně se účastnila Pracovní skupiny pro MŠ, výjezdních
zasedání i setkávání ředitelů.
Mateřská škola Ptice pravidelně využívá materiály Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, používá je k dětské diagnostice i
jako formu nabídky do center aktivit v programu Začít spolu, který je v MŠ realizován.
Mateřská škola Ptice se zapojením do projektů posunula blíže směrem k dobré spolupráci mezi jednotlivými školami
v oblasti. Měli jsme možnost odborně i zážitkově se rozvíjet na zajímavých seminářích, které obohatily naši práci s dětmi
a profesně rozšířily naše obzory.
Velmi oceňujeme dosavadní spolupráci sdíleného logopeda a psychologa, kteří se stali nepostradatelní při naší
každodenní práci s dětmi, ale také s rodiči dětí. Velmi vítáme i možnost konzultací s nimi a věříme v další spolupráci.
Rádi bychom opět úzce spolupracovali se sdíleným logopedem, tato spolupráce nám v současné době chybí, je jí velice
zapotřebí a přejeme si, abychom mohli navázat na společné činnosti a aktivity ve směru logopedické prevence.
V současné době tedy nemáme mnoho možností, jak zapojit do této prevence rodiče dětí, což se ukázalo v minulém
období jako efektivní během pravidelných depistáží.
Mateřská škola Ptice se pravidelně účastnila:
-

Pravidelné setkávání ředitelů MŠ/ZŠ
Pracovní skupina MŠ/ZŠ
Výjezdy ředitelů

Aktivity MAP, do kterých byla MŠ v rámci projektu zapojena:
-

Sdílené pozice logoped
Sdílená pozice konzultant pro inkluzi – psycholog

Semináře:
-

Ped. diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku (Klokanovy kufry, Klokanovy kapsy) Mgr.
Bednářová

-

Základní fyzikální a chemické pokusy – PaedDr. Jana Škrabánková
Infekční a parazitální onemocnění u dětí předškolního věku – Mgr. Miltová
Muzikoterapie – Mgr. Zuzana Bobeková
Literárně dramatická dílna – Dominika Prokopová
Školní zralost – Mgr. Drábová
Preventivní program Druhý krok vč. supervize

Škola se pravidelně účastnila setkávání ředitelů mateřských škol. Jednotliví pedagogičtí pracovníci se účastnili seminářů
během školního roku. Vedení školy využívalo možnosti zapojit se do výjezdů ředitelů škol. Škola využívala informace na
webových stránkách projektu.
Škola několik měsíců využívala služeb sdílených pozic z projektu - logoped a konzultant pro inkluzi.
Pro školu bylo přínosné sdílení zkušeností s ostatními školami v regionu a možnost vyzkoušet si zapojení odborných pozic
do týmu školy (logoped, konzultant pro inkluzi).
Pro školu bylo přínosné sdílení zkušeností s ostatními školami v regionu. Velkou podporu dostala MŠ ze strany
koordinátorů v době pandemie – online sdílení s ostatními MŠ, aktuální informace, materiály pro distanční vzdělávání,
nástroje pro distanční vzdělávání.
Aktivity MAP, do kterých byla MŠ v rámci projektu zapojena:
Pedagogové se zúčastnili seminářů na téma Školní zralost, Komunikace s rodiči apod. realizované Mgr. Jiřinou
Bednářovou. Dále MŠ spoluorganizovala semináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ Fyzikální pokusy v MŠ s Janou
Škrabánkovou a Literárně-dramatickou dílnu s Dominikou Prokopovou.
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