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ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY Předškolní vzdělávání a péče 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: budova Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava 

   č.dv. 304 

 

Datum a čas:   11.10.2018 ve 12,30 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo paní Ing. Sylvy Sládečkové, metodik pro tvorbu MAP a   

představení členů PS 

2. Základní informace k pracovním skupinám 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

4. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018 

 

1.  Úvodní slovo metodika pro tvorbu MAP a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny zahájila paní Ing. Sylva Sládečková, vedoucí pro odbor školství a 

metodik pro tvorbu MAP. Přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin, představila 

nové členy realizačního týmu MAP II a seznámila všechny přítomné se základními 

informacemi o projektu MAP I a MAP II.  Je nutno se seznámit s Místním akčním plánem 

MAP II, swot analýzou.   

Členům pracovní skupiny, vedoucí pracovní skupiny byl předán Informační leták 

s informacemi o projektu MAP II, seznámení s projektem a představení ostatních pracovních 

skupin. Členové pracovní skupiny podepsali Informovaný souhlas se zpracováním osobních 

údajů.  

 

2. Základní informace k pracovním skupinám 

Byly prezentovány informace k projektu MAP II paní Ing. Sylvou Sládečkovou, vedoucí 

odboru školství, která je zároveň metodik pro tvorbu MAP a implementaci projektů.  Vyzvala 
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přítomné se seznámením Místního akčního plánu a zároveň požádala členy o navržení nových 

aktivit v rámci pracovní skupiny.  

Dále Ing Sládečková sdělila, že vznikla nová pracovní skupina Financování. Probíhá příprava 

na nové aktivity a to šachy pro nejmenší a malý řemeslníček do mateřských škol pro 

předškolní děti.  Dále bude probíhat i nadále spolupráce s Ostravskou univerzitou, chystá se 

Kulatý stůl a to na den 22.11.2018.  

Informovala, že probíhají dotační řízení ze strany města Ostravy. 

Ing. Sládečková požádala členy pracovní skupiny o přípravu a předložení témat, aktivit 

realizačnímu týmu projektu.   

 

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny si vzala slovo a přivítala se s členy 

své pracovní skupiny. Sdělila, že je nutná  aktualizace všech dokumentů z MAP I. 

Dále je nutno se připravit na Kulatý stůl s Ostravskou univerzitou, dodat poklady k tématům 

k prodiskutování. Nutná aktualizace swot analýzy.  

 

Diskuze ke Kulatému stolu s Ostravskou univerzitou.  

 

- prezentace MŠ vzdělávání v Polsku, srovnání dětí z Polska a ČR, vzdělávání 

pedagogů je na vysoké úrovni, rozdíl mezi univerzitním a vysokoškolským 

vzděláváním 

- apelovat do praxe vysokoškolské vzdělávání do MŠ 

- financování chův z šablon 

- práce z postiženými dětmi  

- psychologie dítěte, diagnostikovat problém u dítěte 

- psycholog ve školce, který by dokázal poradit 

- praxe pedagogů v různých školkách 

- informovanost rodičů, spolupráce s rodiči 

 

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová sdělila, že nejpodstatnější výstup MAP I. spatřuje 

v komunikaci a vazbou mezi jednotlivými MŠ, ZŠ, VŠ, středisky volného času, předávání 

zkušenosti, velmi dobrá komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami a zapojování 

školek do různých projektů.   
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Hlavní manažerka paní Hellingerová sdělila, že Kulatý stůl se uskuteční 22.11 ve 13 hod. 

v prostorách Ostravské univerzity. Návrhy témat, program bude ještě upřesněn a všichni 

budou obeslání s informacemi.   

 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

 

Aktualizace swot analýzy nejpozději do konce roku 2018. Navrhnout realizačnímu týmu 

témata pro uskutečnění seminářů, workshopů, dalších aktivit v rámci zapojení MŠ.  

 

4. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018 

Termín dalšího jednání pracovní skupiny: 19.11.2018 ve 13,00 hod., 

3.12.2018 ve 13 hod. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

  

 

      

Zapsala: Dagmar Reiterová 

    koordinátor implementace 


