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BENEFITY PRO KONCOVÉ ŠKOLKY
Pro vaši potřebu předkládáme podrobnější přehled, co můžete nabídnout koncovým školkám.
Tento soubor NENÍ URČEN k zasílání koncovým MŠ, slouží pro potřeby CKP.

MATERIÁLNÍ BENEFITY
 Uvítací balíček - při zahájení spolupráce
CKP obdrží od Lužánek balíček v počtech dle další dohody (dle předpokládaného počtu koncových MŠ). Je na vašem
uvážení, zda dáte vše školkám hned na prvním workshopu, nebo až třeba na druhém, až přijdou podruhé :-)
1) Propagační předměty - v rozsahu blok A5 + propiska á 1 ks na osobu
2) Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku - v rozsahu 1ks na koncovou MŠ
3) Slevový kupón Albatros a Grada - možno poskytnout hned, nebo motivačně třeba až na 3. workshopu atd.

 Motivační balíček - v závěru 2. etapy CKP (šk. rok 2018/2019)
4) Další literatura - na jaře bychom vám předložili nabídku další literatury v daném limitu - každá zapojená MŠ si
bude moci objednat literaturu dle svého výběru v limitu dle své účasti na workshopech (např. 500 až 1000 Kč, bude
včas upřesněno). Poskytnutí literatury je podmíněno odevzdáním „reflektivní zprávy“ za MŠ - popis dopadu na MŠ,
odměna v podobě literatury bude tedy sloužit jako motivace pro vyplnění a odevzdání této krátké zprávy.

 Průběžný balíček - vyplyne průběžně z práce na workshopech
Dle dalšího vývoje je zde možnost pořízení materiálu, vhodného k tématům workshopů. Dále můžete dle vaší úvahy
věnovat koncovým MŠ i část pomůcek, které pořídíte v rámci vašeho limitu na materiál či metodické pomůcky na
workshopy (například pořídíte nějakou drobnou hru za 120 Kč, objednáte jich 7 a rozdáte je koncovým MŠ. Je jen
na vás, zda limit vyčerpáte na potřeby CKP nebo se podělíte s MŠ.

 Závěrečný balíček - v závěru projektu (podzim 2020)
5) Výstupy projektu - metodiky a pracovní listy - v tisku i PDF. Na závěr projektu je obdrží všechny zapojené
organizace, teda každá zapojená MŠ.
Průběžné výstupy je možné získat rovněž - na workshopech či ke stažení na webu, dle dalšího vývoje a domluvy.

FINANČNÍ PODPORA
 Proplacení jízdného
Zástupcům koncových MŠ může být (mají-li zájem) proplaceno jízdné na workshop a zpět ve výši jízdenky veřejné
dopravy. Buď vám předloží jízdenku, nebo pokud přijedou autem, jim proplatíte náklady jako by jeli veřejnou
dopravou. Vše je popsáno v souboru „Nákupy, limity, vyúčtování“, který obdržíte v Brně a bude i na webu.

 Může se proplatit cestovné více zástupcům jedné MŠ?
Záleží na tom, kolik koncových MŠ seženete, jaký bude zájem o workshopy, z jaké dálky budou pedagogové
přijíždět… Bude se to vyvíjet a během roku, zatím nikdo limit nevyčerpal.
Pokud ale limit chcete, pro orientaci, domluvme se zatím takto: každé CKP má vyčleněnou částku 8000 Kč / rok.
To odpovídá 10 workshopům á 800 Kč. Tedy např. kdyby na každý workshop přijelo 8 osob, každé jste proplatili až
100 Kč (dvě cesty á 50 Kč). To vše je ale průměr. Může být, že někdo bude mít koncové MŠ z blízkého okolí a
jízdenka bude jen za 30 Kč, jinde budou dojíždět z větší dálky a jízdenka bude za 150.
Jak tedy na to? Zatím, při výběru koncových MŠ, jim můžete přislíbit příspěvek na jízdné. Pak, až budete tušit
počet a místa dojezdu MŠ, uděláte si rozvahu, kolik vás to bude stát. S TÍMTO VÁM NABÍZÍME POMOC - pošlete
přehled MŠ, spočítáme odhad částek. Takto se vše bude vyvíjet a společně to určitě zvládneme - určitě se to nějak
vyřeší ke spokojenosti všech a nebude to na překážku v činnosti workshopů.

 Proplacení jízdného pro CKP
Budou-li se pedagogové CKP účastnit rovněž workshopů jako koncová školka, nebude jim cestovné propláceno.

NEHMOTNÉ BENEFITY
Samozřejmě prvotně je pro každou zapojenou organizaci přínosem samo zapojení do projektu, díky kterému získají:


příležitost k setkávání a sdílení zkušeností s posouzením vývoje dítěte a jeho stimulace



inspiraci do výuky a výměnu příkladů dobré praxe, zatraktivnění a zlepšení výuky



sdílení zkušenosti s využitím metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy



spolupráci při tvorbě a ověření nových metodických materiálů přímo MŠ



navázání kontaktu s metodičkou projektu Mgr. Jiřinou Bednářovou



možnost stát se součástí sítě mateřských škol a přispívat k náplni její činnosti i svými náměty



možnost být součástí zajímavého projektu, atraktivnost MŠ v regionu i pro rodiče



navázání kontaktů ve svém regionu a možnost vzájemně se podporovat

MOŽNOSTI DO BUDOUCNA
Zajímavé mohou být pro koncové mateřské školy i další možnosti zapojení či přínosů v budoucnu:


možnost stát se Centrem kolegiální podpory pro příští období



zapojení do ověřování pomůcky Klokanovy kapsy - vybrané MŠ obdrží Klokanovy kapsy a budou s nimi
pracovat a poskytovat zpětnou vazbu



zapojení do ověřování pomůcek - zvažujeme pořízení ověřovacích setů např. polytechnické sady



zapojení do stáží - vybrané MŠ budou moci vyzkoušet model pětidenní stáže pedagoga v jiné MŠ (za podpory
projektu - příspěvek na mzdu)



a další…

