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ZÁPIS Z 3. 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:   3.12.2018  13:00 – 15:00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Nastavení termínů setkávání pro 1. čtvrtletí 2019 

2. Informace o již probíhajících aktivitách pro MŠ 

3. SWOT analýza oblastí 

4. Návrhy dalších aktivit 

 

1.  Nastavení termínů setkávání pro 1. čtvrtletí 2019 

Přítomní členové pracovní skupiny se dohodli na termínech – 28. 1. 2019, 25. 2. 2019, 25. 3. 

2019 vždy ve 13:00 hod., č.dv. 304, 3. patro.  

 

2. Informace o již probíhajících aktivitách pro MŠ 

Manažerka pracovní skupiny přítomné členy informovala o aktivitách: 

 „Šachy do škol“ – tato aktivita probíhá každý čtvrtek na MŠ Hornická, kde 

jsou formou náslechů přímé práce s dětmi seznamovány učitelky 6 mateřských 

škol s metodikou výuky šachové hry u dětí předškolního věku, 

 „Gesta“ – aktivita připravovaná na počátek roku 2019, jejímž cílem bude 

zaškolení přihlášených pedagogů v gestech využívaných pro komunikaci 

s dětmi s narušenou komunikační schopností či dětmi nevyužívajícími verbální 

komunikaci z důvodu svého nízkého věku. 
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3. SWOT analýza oblastí 

Členové pracovní skupiny prošli všechny oblasti SWOT analýzy vypracované pro MAP I. a 

provedli její celkovou aktualizaci. 

 

4. Návrhy dalších aktivit 

Jako další aktivitu pro rok 2019 bylo navrženo:  

 setkání s ředitelkami a řediteli mateřských škol ORP Ostrava, na němž by tito 

měli možnost nastínit členům pracovní skupiny své obtíže, potřeby a návrhy 

realizace, 

 setkání se zástupci zřizovatelů mateřských škol – vytvoření komunikační 

platformy mezi pracovní skupinou, jakožto zástupcem ředitelů MŠ a 

zřizovateli. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

  

      

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 

    manažer pracovní skupiny předškolního vzdělávání a péče 


