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Rozšířené setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání (PS MŠ)
Seminář „Skutečně zdravá škola“
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Seminář „Skutečně zdravá škola“:
Nejprve proběhla prezentace programu Skutečně zdravé školy. Účastníky semináře byly
ředitelky MŠ, učitelky MŠ a ZŠ, pracovnice školních jídelen a hospodářky škol. Kvůli
efektivitě byly pozvány nejen školy z ORP K. Vary, ale z celého Karlovarského kraje. Po
představení nabídky Skutečně zdravé školy proběhla diskuze. Diskutovaná témata byla např.
limity na potraviny, složení spotřebního koše, životní styl v rodinách, postoje rodičů
k otázkám stravování, problematika hygienických požadavků a zapojení dětí a žáků do
přípravy pokrmů.
Dále proběhla prezentace ZŠ Čtyřlístek, což je škola zapojená do programu Skutečně zdravá
škola. Jedná se o soukromou školu s kapacitou 35 žáků, nemají vlastní školní kuchyň. Jídlo
odebírají od dvou různých dodavatelů. Problematické je splnění spotřebního koše. Potýkají
s ČŠI. Pro rodiče jejich žáků je stravování citlivé téma, někteří rodiče chtějí např.
vegetariánství. Mají zapsanou lesní školku, ale zde je problém s legislativou, že nesmí být
pevné zázemí, ale přitom jsou stejné požadavky na stravování jako v ostatních MŠ.
Na konci prezentací a diskuze byla ochutnávka zdravých pokrmů. Každý účastník dostal
certifikát o absolvování semináře a jako dárek olivový olej.
Beseda k aktuálním problémům v předškolním vzdělávání:
Beseda se týkala především legislativních požadavků v souvislosti s povinnou předškolní
docházkou. Hlavní manažerka projektu uvedla téma a účastníkům rozdala informační
materiály stažené ze stránek MŠMT k legislativě. Besedu vedla lektorka Mgr. Šárka
Gabrielová (ředitelka MŠ Úsměv Ostrov).
Diskuze byla zahájena tématem spolupráce MŠ a zřizovatele (spádovost, seznam dětí).
Problém může nastat u dětí s trvalým pobytem jinde, než kde fyzicky žijí.

Diskutováno bylo např. o termínu zahájení povinné předškolní docházky, kritériích zápisu,
absence povinnosti očkování, kapacitě MŠ v souvislosti s místy pro děti vzdělávané jinde než
v MŠ, školním řádu, metodice přezkoušení dětí vzdělávaných mimo MŠ, školních výkazech
apod.
Diskuze k akčnímu plánu:
Projednání akčního plánu byla krátké vzhledem k přítomnosti učitelek a ředitelek MŠ
především z ostatních ORP Karlovarského kraje.
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