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ZÁPIS Z 18. 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:   7. 12. 2020  10:00 – 12:00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Vyhodnocení plnění aktualizovaného Akčního plánu 2019/2020 

                       2. Plán aktivit v oblasti podpory rozvoje komunikačních kompetencí dětí a    

                            logopedické prevence a intervence 

                                

 

1. Vyhodnocení plnění aktualizovaného Akčního plánu 2019/2020 

Členkám pracovní skupiny byla předložena prezentace shrnující naplňování jednotlivých 

úkolů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II vztahujících se 

k předškolnímu vzdělávání a péči. Výčet realizovaných aktivit byl členkami PS doplněn a 

vzešly rovněž i náměty práce pro následné období. 

 

2. Plán aktivit v oblasti podpory rozvoje komunikačních kompetencí dětí     

    a logopedické prevence a intervence 

Pracovní skupina již zahájila přípravu tří stěžejních aktivit vztahujících se k výše zmíněné 

problematice. 

• Roční projekt leden – prosinec 2021 

- školy zapojené do projetu budou mít možnost přihlásit jednoho či více zájemců o ucelené  

   proškolení – logopedický preventista, 

- online (v případě změny situace prezenční) v rozsahu cca 30 hod 

 - problematika vývoje dětské řeči, podpora přirozeného rozvoje řeči, druhy    

              narušené komunikační schopnosti…..,  

- praxe cca 20 hod - na partnerských školách tohoto projektu (školy disponující    

  logopedickými třídami či speciálními pedagožkami pracujícími na běžných třídách).  

Pro tuto aktivitu již byly osloveny tři speciální pedagožky s lektorskou praxi v této 

problematice a bylo zahájeno jednání o obsahu tohoto vzdělávání. 
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• Vytvoření platformy pro sdílení a profesní rozvoj ostravských pedagožek se speciálně   

      pedagogickým vzděláním, ředitelek MŠ a pedagogických pracovnic se zájmem o    

      speciálně pedagogickou problematiku: 

 - čtvrtletní společné setkání: 

- přednáška odborníka na aktuální speciálně pedagogické téma  

- sdílení dobré praxe, 

- účast zástupce z SPC Kpt. Vajdy – navazování osobních vztahů pro     

  zlepšení vzájemné spolupráce. 

 

Pracovní skupina již oslovila lektorku pro první dvě setkání a pracuje na projednání 

podrobností. 

 

 

• Vytvoření databáze odborníků (Mgr. speciální pedagogika – logopedie) se zájmem 

působit jako externisté na školách pro logopedickou intervenci u dětí s přiděleným 

podpůrným opatřením – předmět speciálně pedagogické podpory. 

Práce na realizaci této aktivity byla naplánována na leden 2021. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

      

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 


