Ve středu 11. ledna 2017 uspořádala MAS Aktivios, z.s., první neformální společné setkání
vedení mateřských škol z území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností.
Myšlenka uspořádat takové neformální setkání se zrodila na základě impulsů z řad
ředitelů/vedoucích učitelů mateřských škol na území ORP Přeštice a též ORP Blovice, když
během letních prázdnin probíhaly v rámci realizace projektu Zpracování Místního akčního
plánu vzdělávání pro ORP Přeštice a Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání v ORP
Blovice individuální setkání realizačního týmu se zástupci mateřských škol.
Téměř každá z ředitelek/vedoucích učitelek mateřských škol se zmínila o tom, že by uvítala
takové to povídání si, sdílení si ředitelských strastí i radostí, proto realizační tým nazval toto
setkání Povídání u kafíčka. A protože rok 2017 s sebou přináší též spoustu nového
v legislativě školství, pozval na setkání i hosty z Krajského úřadu v Plzni paní Vladimíru
Soukupovou a Moniku Čermákovou. V průběhu dvouhodinového povídání tak měli přítomní
možnost obracet se na ně se svými zvědavými otázkami jako např. povinný rok předškolního
vzdělávání, inkluze atd. Během dvouhodinového setkání probíhala živá debata a pozitivní
byla výměna zkušeností mezi sebou navzájem, např. tipy na výlety, osvědčená divadelní
představení a možnosti spolupráce.
Pozvánka na setkání byla rozeslána mailem na ředitele mateřských škol (potažmo škol ZŠ a
MŠ) a vedoucí učitele v mateřských školách. Z ORP Přeštice se zúčastnilo 12 ředitelek a
vedoucích učitelek mateřských škol, z ORP Blovice 5 ředitelů a vedoucích učitelek.
Účastníci obdrželi hodnotící formulář, který nám byl zpětnou vazbou a hodnocením přínosu
setkání. Hodnocení bylo velmi kladné a všichni se shodli na přínosu takovéhoto setkání.
Takováto společná setkávání by uvítali nejméně 2x ročně, někteří uváděli 3x i 4x ročně (tj.
cca každé tři měsíce). Jako zajímavé vidí účastníci možnost návštěvy – prohlídky vybrané
mateřské školy v rámci setkání.
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