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ZÁPIS Z 15. 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. 207 

 

Datum a čas:   24.2.2020  13:00 – 15:15 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Připomínkování Vyhlášky 27/2016 Sb. - výstup 

2. DOV- projekt Malý řemeslník 

3. Nadání – podpora v PV 

4.   Oznámení k plánovaným akcím  

                        

1. Připomínkování Vyhlášky 27/2016 Sb. 

Členové PS byli informováni o jednotlivých krocích směřovaných k MŠMT. 

 

2. DOV - Projekt Malý řemeslník 

Vzhledem k ukončení projektu v červnu 2020 byla naše pracovní skupina požádána o 

spolupráci ve vyhledávání dalších možností jak tento úspěšný a funkční projekt nadále 

podpořit a hledat pro něj využití. 

Byly nakoupeny pomůcky, proškolení lektoři a nastaven funkční systém rozvoje 

manuální zručnosti u dětí PV a bylo by škoda nadále nevyužívat těchto již 

vytvořených, ověřených a funkčních benefitů spolupráce DOV a MŠ na území města 

Ostravy. Návrhy na další financování projektu: 

- Šablony 3  -  forma projektových dnů 

- Talent management 2021 – podpora rozvoj systematického polytechnického 

vzdělávání dětí PV 

- Magistrát města Ostravy: 

o modifikovat výzvy podpory v oblasti školství 

o podpořit prvožadatele prezentací funkčních a osvědčených projektů 

o podpořit již několik let realizované projekty v jejich udržitelnosti 

o zařadit do prezentace konference IMPULZY PRO VZDĚLÁVÁNÍ         
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3. Podpora nadání 

Pracovní skupina doporučuje SMO: 

 - zastřešit koordinátory nadání, jejichž pozice jsou financovány z projektů  

              podpořených SMO, a to buď prostřednictvím MAP II, nebo přímo odborem  

              školství SMO, 

 - vytvořit platformu pro jejich vzájemné sdílení zkušeností, 

 - podílet se na organizování aktivit rozvíjejících jejich odbornost, 

 - pro návaznost ve vzdělávání: 

-  vytvořit adresář ZŠ zaměřených na podporu jednotlivých druhů nadání  

   s prezentacemi těchto škol, 

- propojit koordinátory nadání z MŠ s těmito školami prostřednictvím  

  společných akcí. 

 

4. Informace o plánované akci 

-  7. 10. 2020 IMPULZY PRO VZDĚLÁVÁNÍ – konference v galerii PLATO 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

      

Zapsala: Bc. Natalie Kaštovská 


