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Zápis ze schůzky 

 

Ze setkání „Mateřské školy a MAP Karlovarsko II“ 
 

24. dubna 2018 od 13.00 

 

místo: sál Infocentra Toužim 

 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Cílová skupina: vedoucí pracovníci MŠ 

 

Cíl: seznámení vedoucích pracovníků MŠ s aktivitami projektu „MAP Karlovarsko II“, 

možnosti zapojení, vzájemné sdílení zkušeností. 

 

M. Turková přivítala přítomné a shrnula aktivity a výstupy z předcházejícího projektu MAP 

ORP Karlovy Vary. 

 

Představení MAP II: 

Dále představila projekt MAP II Karlovarsko, jeho zaměření, územní působnost, zapojené 

subjekty a aktivity 

 

Zástupcům MŠ byly odprezentovány již proběhlé a plánované aktivity, do kterých se mohou 

mimo jiné zapojit i MŠ. Byly představeny i další aktivity MAP II pro ZŠ a ZUŠ. 

 

Přítomní byli seznámeni s nastavením a fungováním pracovních skupin v rámci MAP II – 

byla nabídnuta možnost spolupráce na jednotlivých pracovních skupinách.  

 

Dotazníkové šetření: 

Dále byli informováni o probíhajícím dotazníkovém šetření potřebném k naplánovaní dalších 

aktivit v rámci MAP II. Zástupci většinou dotazníkové šetření již vyplnili. 

Přítomným byla podána informace o dalším dotazníkovém šetření MŠMT, které bude 

probíhat pravděpodobně na podzim. Zástupci MŠ byli vyzváni k uzavření DPP v projektu 

MAP II a tak určení koordinátora za jednotlivé MŠ, které budou v rámci MAP II aktivně 

zapojeni nejen v dotazníkových šetření. 

 

Implemetace MAP II: 

V dalším bodě byly přestaveny aktivity implementace MAP II, které byly navrženy a 

odsouhlaseny již v rámci projektu MAP ORP Karlovarsko (MAP I) a schváleny na řídícím 

výboru MAP II. Zástupcům MŠ byly vysvětleny možnosti zapojení do aktivit implementace. 

 

Diskuze:  

Na závěr probíhala diskuze především k problematice inkluze v MŠ. Dále se především 

diskutovalo o povinnosti přijímat 2 leté děti od r. 2020.  

Otázky v diskuzi: Jak bude personálně řešeno? Jak bude zajištěno vybavení MŠ pro tyto děti 

apod., zajištěno vzdělávání pro pečující osoby apod.   

Na závěr se přítomní shodli, že vyčkají na metodiku, která bude vydána MŠMT. Bude dále 

diskutováno na dalších setkáních. 
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Příloha: 

Prezenční listina  

Powerpoint prezentace 

        Zapsala dne 24. 4. 2018 

                                                                                               M. Turková 


