
30.10.2019

1

MAP II ORP Ostrava

Pracovní skupina předškolního vzdělávání a péče

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová  

MAP II



30.10.2019

2

Složení pracovní skupiny

ZÁSTUPCI:

• ředitelek  MŠ

• zástupkyň ředitelek MŠ

• SVČ

• zřizovatelů

• OU v Ostravě

• DOV Ostrava

• rodičů

pestré složení pracovní slupiny

velké rozdíly ve všech projednávaných oblastech

v jednotlivých mateřských školách i městských obvodech

Směřování pracovní skupiny

vzdělávání pro život ve světě 

plném společenských, ekonomických, 

environmentálních změn 
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Co se děje s tímto světem?
…mění se…

 technologická revoluce

 digitalizace světa

 společenské změny

 změny v postavení 

dítěte

 změny ve způsobu 

práce

 změny ve způsobu 

života

Globální krize ve vzdělávání
 prohlubující se propast mezi tím, co škola učí, k čemu vede 

děti, a tím, co potřebují pro život a požadují zaměstnavatelé
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Reforma vzdělávací soustavy

Propojení všech zainteresovaných partnerů v 
rámci ORP Ostrava 
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Vytvoření komunikační platformy 

Předškolní vzdělávání obdařené prestiží, 
která mu náleží
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James. J. Heckman, nositel Nobelovy ceny za ekonomiku, 2000

Předškolní výuka

Výuka ve školách
Vzdělávání dospělých

Školky

Školy

Kurzy, školení

Lidský věk

Míra
návratnosti

Investice do vzdělání 

0 100

Nejvíce se vyplácí investice do dětí předškolního věku

Předškolní vzdělávání jako dar pro všechny 
zúčastněné děti
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Předškolní vzdělávání maximálně možné 
kvality při respektování duševních možností 
a duševní hygieny učitelek

Aktualizace SWOT analýzy
 Materiální podmínky vzdělávání

 Lidské zdroje

 Podmínky pro inkluzi 

 Průběh a výsledky vzdělávání

 Spolupráce školy a rodiny

 Ostatní faktory

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
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Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

Vize: 

Mateřské školy jsou vysoce profesně ceněnou součástí vzdělávací 
soustavy. Obsah práce předškolních pedagogů je v souladu s mottem 
Alberta Einsteina:

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno 

jako cenný dar, ne jako povinnost“.

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN – PS PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE

Č. 
úkolu

Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant
Termín 
splnění

Komentář

1.

Vytvoření sítě 
propojující celý region 

ORP zabývající se 
problematikou 
předškolním 
vzděláváním a péčí

MŠ,  ORP, 
zřizovatelé, NO, 

SVČ

Vytvoření 
podskupiny k PS 

PVP propojující 
všechny části 
ORP

Velké množství 
pedagogů, 

zaměstnanců  ŠO  
jednotlivých 
městských 
obvodů, SVČ, NO  

zainteresovaných 
do realizace změn

SMO SMO 2017 - 2020

Možnost sdílení myšlenek rozvoje 
vzdělávací soustavy ORP v oblasti 

předškolního vzdělávání a péče 
mezi maximálním počtem subjektů.

2.
Personální podpora 
pedagogických sborů

MŠ, ÚP, 
zřizovatelé, OPR

Zajištění 2 letým 
dětem potřebnou 

podporu při 
vřazení do 
kolektivního 
zařízení.

Snížení zátěže 
kladené na 
pedagogy 
s příchodem dětí 

mladších 3 let do 
MŠ. 

Optimalizace 
podmínek pro 

vzdělávání dětí 
mladších 3 let

ÚP (EU)
MŠ, ÚP, 
zřizovatelé, SMO

2017 - 2020

Navázání spolupráce s ÚP –
využití projektů EU – získání 

finančních prostředků pro zapojení 
nezaměstnaných spoluobčanů do 
společensky prospěšných 
pracovních pozic. Sanace potřeb 2 

letých dětí.  Podpora výchovně 
vzdělávací práce pedagogů MŠ.

3.

Podpora sdílení 

dobré praxe na úrovni 
ORP, kraje, ČR, 
Evropy, setkávání 
s odborníky

MŠ, zřizovatelé, 
ORP

Zvýšení 
kompetence 

v problematice 
vzdělávání dětí 
mladších 3 let

Odborně 
vybavený 

pedagog

OP VVV, SMO, 
zřizovatelé

SMO, zřizovatelé 2017 - 2020

Přenesení modelů dobré praxe 
v dané problematice do práce co 

největšího množství mateřských 
škol ORP



30.10.2019

9

Setkání ředitelek MŠ 
profesní blízkost

Kulatý stůl s OU
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Šachy do škol
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Malý řemeslník

Gesta
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Děkuji za pozornost


