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ZÁPIS Z 20. 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:   22.02.2021, 13:00 – 15:00  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

   

 

Program:  

1. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí, logopedická prevence a intervence 

2. Nabídka společnosti „V lavici“ – logopedická aplikace 

3. Podněty členů PS na další aktivity projektu MAP II, MAP III – semináře, webináře, 

prezenční aktivity, aktivity zaměřené na pedagogy, děti, rodiče, příprava „zásobníku“ 

možných aktivit pro další období, současné taktéž jako příprava na tvorbu Akčního 

plánu pro období 1.1.2022-30.06.2023 

4. Diskuze, různé 

 

1. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí, logopedické prevence a intervence 

- zpětnou vazbu poskytlo celkem 59 MŠ,  

- zájem o účast na kurzu logopedické prevence projevilo 165 pedagogů MŠ,  

- 145 pedagogů MŠ projevilo zájem o vznik platformy ke sdílení zkušeností z oblasti 

speciální pedagogiky,  

- komunikační problém se vyskytl při předávání informací mateřským školám, kde je ZŠ 

a MŠ pod jedním ředitelstvím, (ze všech MŠ, které odpověděly na nabídku, ať již 

pozitivně nebo negativně, byla při první výzvě pouze 1, která spadá pod ředitelství ZŠ, 

při druhé výzvě se situace mírně zlepšila) – navrhujeme  vytvořit databázi kontaktů pro 

komunikaci pracovní skupiny se školami, v níž by byli uvedeni vedoucí zaměstnanci 

přímo z MŠ, 

- speciálně pedagogická platforma pro pedagogy MŠ - úvodní setkání proběhne 

s ohledem na pandemii koronaviru online, na tomto setkání budou představeny cíle 

a možnosti využití této platformy, nabízený obsah setkávání, způsob zapojení účastníků 

apod. + odborná přednáška, jakmile to bude možné, proběhnou setkání prezenčně.  

 

http://www.map.ostrava.cz/
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Pracovní skupina doporučuje městům a obcím v ORP Ostrava, 

aby pokračovala/rozvíjela logopedickou prevenci a podporu rozvoje komunikačních 

kompetencí dětí předškolního věku, pokračovala v podpoře logopedických aktivit 

např. v podobě zapracování podpory logopedické prevence a intervence i rozvoje 

komunikačních kompetencí do dotačních programů měst a obcí nebo jiné cílené 

podpory škol. Počet přihlášených pedagogů MŠ svědčí o aktuálnosti a vysokém zájmu 

o toto téma v mateřských školách v ORP Ostrava.  

2. Nabídka společnosti „V lavici“ – logopedická aplikace  

- realizační tým obdržel nabídku společnosti „V lavici, s. r. o., 

- nabídka byla představena pracovní skupině, včetně informací o společnosti a týmu 

osob, které stojí za vytvořením dále zmiňované aplikace na podporu rozvoje řečových 

schopností a matematické pregramotnosti, 

- https://www.logopedie.vlavici.cz/  

- PS konstatovala, že žádný z členů nemá s touto aplikací zkušenosti,  

- v MŠ Hornická, Ostrava a MŠ Klubíčko jsou využívány jiné aplikace, které však 

nejsou sdíleny s rodiči,  

- členové PS byli Mgr. Ivou Májkovou, hlavní manažerkou projektu vyzváni ke sdílení 

dobré praxe s využitím různých aplikací a pomůcek v této oblasti,  

- PS vyzvala realizační tým ke zjištění možné množstevní slevy v případě zakoupení 

více licencí pro MŠ (využití také přímo v rodinách),  

- PS zhodnotila, že dle předložených informací by ráda tuto aplikaci otestovala přímo 

v praxi - ideální doba na otestování: 3 měsíce, zájem projevily MŠ Paprsek, 

MŠ Hornická, MŠ Klubíčko, MŠ Hello a MŠ Varenská, všechny zastoupeny v PS, 

- realizační tým projektu zjistí možnost úhrady licencí pro pilotní otestování 

v uvedených MŠ, na příštím jednání PS budou poskytnuty další informace. 

 

3. Podněty členů PS na další aktivity projektu MAP II, MAP III – semináře, 

webináře, prezenční aktivity, aktivity zaměřené na pedagogy, děti, rodiče, 

příprava „zásobníku“ možných aktivit pro další období, současné taktéž jako 

příprava na tvorbu Akčního plánu pro období 1.1.2022-30.06.2023 

 

- dosavadní aktivity (Malý řemeslník, Šachy pro nejmenší) jsou zapojenými školami 

vesmírně vysoce hodnoceny, a jelikož se v MŠ obměňují děti cca co 3 roky, je 

opodstatněné tyto aktivity zachovat a pokračovat v jejich propagaci a podpoře,   

- projekt Malý řemeslník - pro MŠ, které nedisponují dostatečnými prostorami, 

bude nabídnuto tento kurzy realizovat v prostorách Dolní oblasti VÍTKOVICE 

(DOV), 

http://www.map.ostrava.cz/
https://www.logopedie.vlavici.cz/
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- SVČ Korunka, středisko Čkalovova – vybudováno ekologické centrum, otevřena nová 

zahrada, nabízeny nové vzdělávací programy pro MŠ zaměřené na ekologii, 

- DOV – nabízena možnost využití stavebnice MOI TOY, 

- pokračovat ve vytváření aktivit vztahujících se k logopedické prevenci a rozvoji 

komunikačních kompetencí dětí, 

- z šetření u zákonných zástupců dětí zjištěna negativní odezva na nabízenou online 

výuku dětí v povinném předškolním vzdělávání – prioritní potřeba využití domácího 

PC pro práci rodičů či vzdělávání starších sourozenců, dlouhé sezení dětí u počítačů, 

diskutabilní přínos pro děti), 

- obtíže rovněž ze strany škol – nedostatečné technické vybavení, absence klidných, 

tichých prostor s připojením k internetu, ve kterých by tato výuka mohla být 

realizována (nelze ve třídách s dětmi), 

- vedoucí PS byla také kontaktována TV Polar ke zhodnocení aktivity Malý řemeslník, 

- PS navrhuje podporu vzniku specializovaných prostor/center pro děti z MŠ v DOV – 

PS přispěje náměty. 

 

4. Diskuze, různé 

- PS projednala záměr zřídit na webových stránkách MAP/talentOVA nabídkový 

katalog aktivit pro MŠ + sdílení dobré praxe, na stránkách MAP by to mohly být 

dlaždice s tématy v sekci „Mohlo by se Vám hodit“ - bude řešeno na dalším jednání 

PS, 

- PS vyjádřila názor, že výzvy na podporu distančního vzdělávání, které byly určeny 

pouze pro ZŠ, by měly být směřovány rovněž i na MŠ (s ohledem na IT vybavení MŠ 

a rychlé zastarávání této techniky). 

 

Úkol pro členy PS: do 15.03.2021 poslat vedoucí PS Mgr. Chadzipanajotidisové 

návrhy témat pro dlaždice na webové stránkách MAP, na příštím jednání budou 

následně tato témata diskutována.                       

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny: 22.03.2021 od 13:00.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 

http://www.map.ostrava.cz/

