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ZÁPIS Z 9. 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: SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské Hory 

 

Datum a čas:   19. 6. 2019  13:00 – 15:30 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Shrnutí aktivit a výsledků práce PS PVP za uplynulé období 

                       2. Poděkování členům za jejich práci 

                 3. Připomínkování výzvy „Program na podporu vzdělávání a  

                     talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na  

                     území statutárního města Ostrava“ 

  4. Připomínkování výzvy „Program na podporu výuky cizích jazyků,  

      rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a  

                     středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy“  

                         

 

1.  Shrnutí aktivit a výsledků práce PS PVP za uplynulé období 

Manažerka pracovní skupiny shrnula veškeré aktivity a aktualizované dokumenty vytvořené 

PS PVP.   

2. Poděkování členům PS za jejich práci 

Manažerka pracovní skupiny ocenila nasazení a angažovanost členů a poděkovala za 

odvedenou práci.  

3. Připomínkování výzvy „Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu 

zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava“ 
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Členové PS prošli celou výzvu a tuto shledali bez připomínek. Jednohlasně se shodli na 

nesmírné přínosnosti dané výzvy. 

4. Připomínkování výzvy „Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoj bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 

statutárního města Ostravy“  

Pro danou výzvu členové PS navrhují zvážit bod VIII. 3.1.  a umožnit MŠ zaměstnat jazykově 

kompetentní učitele také na DPP, DPČ, jako je to u rodilých mluvčích. Práce v MŠ je 

specifická a rodilí mluvčí často nezvládají práci s touto věkovou skupinou. Naproti tomu 

jazykově kompetentní učitelé nechtějí uzavírat pracovní smlouvy na takto nízký úvazek. Což 

činí velký problém v nalezení odpovídajícího zaměstnance. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

  

      

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 

     


