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ZÁPIS Z 19. 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: online, MS Teams 

 

Datum a čas:   25.01.2021, 13:00 – 15:00  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  
1. Představení projektu TIO, Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská 

2. Aktualizace vize oblasti předškolního vzdělávání a péče 

3. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a logopedické prevence a intervence 

4. Nabídka semináře/ů polytechnického vzdělávání  

5. Ostatní, podněty členů PS, závěr 

                                

1. Představení projektu TIO, Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská 

Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2A, Mgr. Stanislava Korcová představila 

pracovní skupině projekt TIO, realizovaný ve spolupráci s NPI ČR (projekt PPUČ), který 

probíhá v této MŠ. Motem projektu je „Digitální gramotnost bez digitálních technologií!!!“ 

a cílem je přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. 

Digitální gramotnost je rozvíjena v oblastech každodenního života s technologiemi, správě 

digitální identity, osobního bezpečí a bezpečnosti v digitálním prostředí, ochrany zdraví 

a etiky v digitálním prostředí.  

Výukové materiály jsou určeny pro dětí v předškolním vzdělávání (od cca 4 let) a žáky 1. 

stupně ZŠ a obsahují soubor sedmi příběhů z ROBOSVĚTA. Více informací je možno získat 

z prezentace MŠ Varenská nebo na www.tio-projekt.cz  

 

2. Aktualizace vize oblasti předškolního vzdělávání a péče     

Pracovní skupina projednala aktuální znění vize oblasti předškolního vzdělávání a péče pro 

ORP Ostrava: 

 

Předškolní vzdělávání je 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“.  

V mateřských školách a v zařízeních podílejících se na předškolním vzdělávání pracuje 

adekvátní počet vysoce profesně erudovaných pracovníků, kteří mají k dispozici všechny 

http://www.tio-projekt.cz/
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materiálně technické podmínky pro kvalitní vykonávání své profese. V těchto předškolních 

zařízeních je poskytována výchova, vzdělávání a péče všem dětem bez rozdílu jejich 

vývojové úrovně, zdravotního stavu či sociálních podmínek jejich rodin a umožňuje 

maximální rozvoj potenciálu každého z nich. Mateřské školy a zařízení podílející 

se na předškolním vzdělávání jsou prostorem komunitního života a využívají svého vlivu 

na širokou veřejnost k předkládání hodnot vývojově posunujících společnost. 

 

Pracovní skupina zhodnotila, že vizi není nutno upravovat s ohledem na její stálou aktuálnost.  

 

3. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a logopedické prevence a intervence 

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí PS, informovala ostatní členy o postupu ve věci 

podpory rozvoje komunikačních kompetencí dětí a logopedické prevence a intervence: 

- vzdělávání logopedických preventistů - aktuálně jsou dohodnuty 3 speciální 

pedagožky z SPC Kpt. Vajdy pro lektorování 10 seminářů určených pro pedagogy MŠ 

a asistenty pedagoga, četnost seminářů navrhuje orientačně 1x týdně v odpoledních 

hodinách, cca od 13 hodin s ohledem na možnosti pedagogů MŠ se těchto seminářů 

účastnit v co největší míře, patrně online forma, začátek je předpokládán od března 

2021, 

- vytvoření platformy pro přenos dobré praxe a další profesní růst speciálních pedagogů 

ostravských mateřských škol – plánována realizace kulatých stolů k tématu speciální 

pedagogiky s cílem jejich propojení, vytvoření funkčních profesních vztahů mezi 

zaměstnanci SPC a ostravskými speciálními pedagogy, každé setkání bude obohaceno 

o odbornou přednášku – v současné době dohodnuta lektorka pro první dvě setkání, 

- v případě možnosti konání seminářů prezenční formou – realizační tým MAP zajistí 

místnosti s dostatečnou kapacitou. 

Mateřské školy budou osloveny nejprve e-mailem, nereagující MŠ budou následně 

kontaktovány telefonicky, nabídka bude zaslána k předání informací také zřizovatelům. 

Mgr. Češková nabízí k využití komunikační kanály DOV. Členové pracovní skupiny dle 

časových možností připraví do pátku 29. 1. 2021 návrh oslovovacího e-mailu pro MŠ – nutná 

kvalitní příprava, aby e-mail v množství jiných zpráv „nezapadl“.  

 

4. Nabídka vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti polytechnického 

vzdělávání 

Vedoucí pracovní skupiny informovala ostatní členy PS, že obdržela jako vedoucí PS nabídku 

Mgr. Helise na vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti polytechnického 

vzdělávání. Semináře s kapacitou cca 10 osob, cena 6.000 Kč, v ceně je zahrnuto zaslání 

souboru pomůcek. Pracovní skupina nabídku posoudila a rozhodla tuto nedoporučit 

realizačnímu týmu MAP k realizaci s ohledem na realizovanou aktivitu „Polytechnické 

vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava – Malý řemeslník Světa techniky“ a upřednostnění dalších 

aktivit projektu dle bodu 3) tohoto zápisu.  

Pracovní skupina doporučuje v oblasti polytechnického vzdělávání nabídku Dolní oblasti 

VÍTKOVICE, z.s., kterou je možné financovat mj. z dotačních programů města Ostravy 

a Šablon.  
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Termín příštího jednání pracovní skupiny: 22.02.2021 od 13:00.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 


