
 

Zápis ze setkání ředitelek MŠ on-line dne 18. 3. 2021 od 9,00 

hodin v rámci projektu MAP SOKRA 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 
Účastníci: viz seznam účastníků a print screen 

Program: 

1) Zprávy o pokroku škol - 2. kolo (již jste dělaly v lednu 2019, nyní musíme znova - máme vše 
předpřipraveno a na schůzce si vyjasníme, co je potřeba) 
2) téma psychohygieny, péči o duši - sdílení, diskuze, nabídka aktivit 
3) optimalizace nabídky témat s ohledem na situaci aneb řekněte si, co byste potřebovali 
4) nabídka nadcházejících aktivit 
5) Letní škola na míru pro vaše pedagogy 
    
Jednání vedoucích pracovníků mateřských škol se uskutečnilo na základě potřebnosti předat komplexní 

nabídku aktivit a zároveň sdílet zkušenosti s aktuálním děním. 

Ad 1) věcná manažerka projektu Mgr. Schröcková seznámila přítomné s povinností vypracovat Zprávu 

o pokroku škol a detailně popsala její obsah. Zároveň se Zprávou žádáme o doplnění cyhbajících 

analytických, jež jsme získaly z výkazů dodávaných na ORP. Jednotlivé školy mají vše od RT 

předpřipraveno, včetně obsahu z předchozích zpráv tak, aby mohly doplnit, srovnat, apod. 

Ad 2) bylo diskutováno téma psychohygieny a wellbeingu, nabídnuty aktivity na prevenci syndromu 

vyhoření, práce s emocemi, práce s dítětem s náročným chováním, koučink, atd. – na ředitelky půjde 

dotazník preferencí, na jehož základě bude optimalizována nabídka témat v MAP/IMP 

Ad 3)  hlavní manažerka se dotázala přítomných na jejich potřeby, došlo k sdílení zkušeností s náročým 

obdobím kolem Covid. Bylo akcentováno téma testování zaměstnanců i dětí.  

Ad 4) hlavní manažerka jmenovala aktuálně naplánované aktivity (ÚdiF, Fit homeoffice, Jiřina 

Bednářová, legislativní témata). Ředitelky byly seznámeny s nabídkou portálu 

https://www.rizeniskoly.cz/ a již mnohými využívaným https://poradcems.cz/.  

Ad 5) přítomné byly seznámeny s obsahem letní školy, byla diskutivána podoba, čas, místo, 

v nejbližších dnech dostanou do svých e-mailových schránek pozvánku s registračním formulářem. 

Seznam účastníků:  

Bc. Jana Hegedüsová Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 

Mgr. Jiřina Deutschová Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 

Andrea Gössnitzerová Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov 

Ivana Šestáková Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace 

Taťána Malinkovičová Mateřská škola Citice, příspěvková organizace 

https://www.rizeniskoly.cz/
https://poradcems.cz/


Bc. Pavlíná Zábranská Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace 

Mgr. Iveta Svobodová Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace 

Bc. Irena Bešťáková 

Krohová 

Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov 

Jitka Hornerová Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov 

Andrea Štětinová Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

Dana Chvojková Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 

Lucie Zelenková Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov 

Bc. Romana Veselková Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 

Mgr. Ivana Pečenková Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

Mgr. Iva Sokolová Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková 

organizace 

Mgr. Jaroslava 

Červenková 

Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace 

Mgr. Martina Trnková Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, 

příspěvková organizace 

Lucie Majďáková 

Kratěnová 

Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov 
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Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu 


