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ZÁPIS ZE 16. 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:   15.06.2020  13:00 – 15:00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Novelizace Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění 

2. Problematika logopedické péče a zaměstnanců kvalifikovaných pro 

poskytování podpůrných opatření 

3. Informace projektového týmu 

4. DOV- Letní tábory a projekt Malý řemeslník 

 

1. Novelizace Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 

znění 

 MŠMT zpracovalo novelizaci zmíněné vyhlášky 

 pracovní skupina vnímá navrhované znění jako negativní pro kvalitu předškolního 

vzdělávání,  

 problém ve zrušení financování nepedagogických pracovníků (chůva) při větším počtu 

dvouletých dětí ve třídě,  

 připravovaná novela ještě více zatíží ředitele/ředitelky MŠ, neboť nařizuje zástupci 

ředitele/ky MŠ 31 hodin přímé pedagogické činnosti, administrativa se přesune 

na ředitele/ky MŠ, bude patrně mnohem méně času na řízení školy,  

 možné omezení přijímání dětí do tří let věku s ohledem na snižování počtu dětí ve 

třídách za takové děti a nekompenzování financí na nepedagogické pracovníky MŠ. 

 

2. Problematika – úroveň jazykových kompetencí dětí, logopedická péče, 

kvalifikovanost pedagogických pracovníků pro poskytování podpůrných opatření 

 nezbytný je včasný screening speciálních vzdělávacích potřeb dětí v MŠ, jejich 

předání do SPC, poskytování podpůrných opatření, 

 pracovní skupina navrhuje vznik databáze pedagogických pracovníků kvalifikovaných 

pro výuku „předmětu speciálně pedagogické péče“,  
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 důležité je, aby pedagogické pracovnice v MŠ měly  alespoň základním povědomím o 

podpoře přirozeného rozvoje řeči a logopedické problematice, 

 asistenti/ky pedagoga procházejí pouze několikaměsíčním kurzem, špatně nastavený 

systém, nejsou dostatečně kvalifikovaní pro výkon této pozice – práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami,  

 logopedický preventista by měl být součástí každé MŠ (problém ve financování DVPP 

– hrazeno ze státního rozpočtu, položka OON, ze které jsou hrazeny také nemocenské, 

zákonné pojištění, pomůcky…. – nedostatečný objem financí pro kurzy v ceně cca 

6 000,- Kč), 

 pracovní skupina by ráda posílila logopedické kompetence pedagogů v MŠ realizací 

seminářů/workshopů (série seminářů, workshopů - cyklus např. 10 seminářů 

v průběhu školního roku), výstupem tohoto vzdělávacího cyklu by byl „preventista pro 

oblast jazyka a řeči“, který by v MŠ nahrazoval nebo doplňoval práci logopedického  

preventisty, 

  PS navrhuje vznik metodického kabinetů zastřešujícího logopedické preventisty a 

preventisty pro oblast jazyka a řeči z území celého ORP Ostrava – cyklické setkávání, 

přenos dobré praxe, další vzdělávání…., 

 pracovní skupina připraví dotazník ke zjištění počtu logopedických tříd a specialistů- 

speciálních pedagogů v mateřských školách, rozeslání na všechny mateřské školy 

nebo zřizovatele MŠ v ORP Ostrava – MAP,  

 pracovní skupina bude iniciovat „kulatý stůl“ ředitelek MŠ s přizváním zástupce SPC 

pro vady řeči na téma podpory rozvoje jazyka a řeči a realizace podpůrných opatření. 

 

3. Informace projektového týmu 

 pracovní skupina byla informována o požadavku náměstkyně primátora SMO 

a předsedkyně Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II Mgr. A. Hoffmannové, Ph.D. 

na vytvoření prezentací příkladů dobré praxe, možné vystoupení členů PS s příklady 

dobré praxe na seminářích města,  

 od podzimu 2020 budou probíhat „školské večery“, spolupráce města a Centra PANT, 

členové PS budou osloveni k účasti v diskuzích,  

 aktuálně probíhá dotační výzva – Norské fondy, program Zdraví,  

 realizační tým MAP aktuálně zjišťuje zájem MŠ a připravuje workshop na téma 

prezentace MŠ pomocí MS Powerpoint, vychází z požadavků MŠ,  

 

4. DOV- Letní tábory a projekt Malý řemeslník 

 Mgr. Češková informovala pracovní skupinu o projektu DOV „Malý řemeslník“ – 

prodloužení termínu realizace kurzů hrazených z MAP do 31.12.2020, vyzývá školy 
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v další aktivní účasti na kurzech, které je možno hradit mj. z dotačních programů 

SMO, 

 Mgr. Češková informovala o nabídce vzdělávacích letních příměstských táborů 

připravovaných DOV – Světem techniky Ostrava, část určena také pro děti 

předškolního věku (od 4,5 let) 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

      

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 


