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ZÁPIS Z 6. 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:   25. 3. 2019  13:00 – 15:00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

                       1. Rozbor setkání Kulatého stolu se zástupci OU v Ostravě 

                       2. Diskuze na téma TENDER SYSTEM 

                 3.  Příprava podkladů pro zážitkovou akci rodičů s dětmi organizovanou          

                      magistrátem města Ostravy v rámci projektu MAP II 

                 4. Možnost organizace setkání Kulatého stolu se zřizovateli a ředitelkami    

                    MŠ        

                 5. Návrh na setkávání pracovních skupin MAP II s pracovními skupinami     

                    z jiných měst 

                 

 

1.  Seznámení s výsledky aktivity Kulatého stolu se zástupci OU v Ostravě 

Přítomní členové pracovní skupiny byli seznámeni s obsahem setkání Kulatého stolu se 

zástupci pedagogické fakulty OU v Ostravě: 

 kompetence studentů a absolventů Ostravské univerzity, rozhodování v krizových 

situacích, jak řešit konflikty 

 studenti a jejich praxe, jak by měla vypadat, lepší komunikace, výměna zkušeností 

 nové, moderní metody a  oblasti vzdělávání předškolních dětí 

 přijímací řízení ke studiu - důraz na psychologické pohovory, komunikační dovednosti 

uchazečů, talentové zkoušky, logopedické a foniatrické vyšetření – zvýšení požadavků 

na budoucí pedagogy jako krok ke zvýšení prestiže této profese, vyhledávání uchazečů 
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disponujících talentem pro pedagogickou práci – přislíbeno přizvání k přípravě 

přijímacího řízení pro následný akademický rok 

 úspěch Kulatého stolu v rámci setkávání se zástupci OU v Ostravě, snaha navázat 

spolupráci 

 

2. Diskuze na téma TENDER SYSTEM 

 pozitiva versus negativa – jednoznačně převládly negativní zkušenosti 

 

3. Příprava podkladů pro aktivitu směřující na rodiče organizovanou magistrátem 

města Ostravy v rámci projektu MAP II 

 

 cílová skupina  - rodiče společně se svými dětmi předškolního věku 

 místo konání – oslovit odborníky z Dolní oblasti Vítkovic nebo SVČ a zacílit program 

na spoluprožívání rodičů a děti předškolního věku (prožitkové učení) 

 

4. Možnost organizace setkání Kulatého stolu se zřizovateli a ředitelkami MŠ   

Toto setkání by mělo mít možnost objasnit si problémy, poznat se na jiné úrovni, říci si 

názory na danou věc, ne vždy jsou noví starostové a místostarostové do hloubky seznámeni 

s problematikou MŠ. 

Rozvinout diskuzi o fungování Mateřských škol pod Základními školami, pozitiva a negativa 

tohoto sloučení. Snaha iniciovat setkání Kulatého stolu se zřizovateli a ředitelkami MŠ 

v časovém horizontu cca co půl roku. 

 

 5. Návrh na setkávání pracovních skupin pro předškolní výchovu  MAP II s pracovními 

skupinami  z jiných měst 

      

 hlavní důvod setkávání - výměna zkušeností, vzájemná inspirace 

                     

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

  

      

Zapsala: Bc. Michaela Rychlá 

     


