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ZÁPIS Z 21. 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:   22.03.2021, od 13:00 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

   

Program:  

1. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovnic v oblasti podpory přirozeného 

rozvoje řeči dětí a logopedické prevence a intervence 

2. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

3. Nabídkový katalog aktivit pro MŠ 

4. Diskuze, podněty členů pracovní skupiny 

 

1. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovnic v oblasti podpory přirozeného 

rozvoje řeči dětí a logopedické prevenci a intervenci 

Členové pracovní skupiny byli informováni o průběhu seminářů z cyklu Logopedický 

preventista – zaměřeného na rozvoj kompetencí pedagogických pracovnic v oblasti podpory 

přirozeného rozvoje řeči dětí a logopedické prevenci a intervenci. Přes počáteční technické 

problémy proběhly první dva semináře kvalitně s vysokou odborností lektorek. Zpětná vazba 

ze škol: obsahově velmi dobře připraveno, vše vázáno na propojení s příklady z praxe, 

poskytnuty prezentace. Připraveny jsou další semináře – celkem 30 hodin.  

 

Vedoucí pracovní skupiny informovala ostatní členy o dalších připravovaných aktivitách – 

dvou odborných přednáškách pro vznikající speciálně pedagogickou platformu, které 

proběhnou v květnu 2021 – jde o přednášky pro speciální pedagogy a zájemce o speciální 

pedagogiku. Přihlašování dosud neproběhlo, MŠ byly pouze vyzvány k projevení zájmu. Zájem 

o účast projevilo více než 130 pedagogických pracovnic ORP Ostrava.   

2. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

Pracovní skupina projednala návrh priorit rozvoje vzdělávání zaslaný realizačním týmem MAP 

ORP Ostrava II, který dle svých odborných znalostí doplnila a určila k dalšímu rozpracování 

pro potřeby Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023.  

 

Rozpracované priority budou předloženy ke schválení ŘV MAP na jeho příštím jednání 

v červnu 2021.  

 

http://www.map.ostrava.cz/
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3. Nabídkový katalog aktivit pro MŠ 

Realizační tým MAP a oddělení školství hledají způsoby, jak tuto záležitost kapacitně uchopit. 

Proběhla diskuze nad obsahem nabídkového katalogu aktivit pro MŠ. 

Navrženy byly tyto:  

- prezentace nabízených aktivit pro děti MŠ od partnerů projektu (SVČ, DOV …), 

nejzajímavějších poskytovatelů vzdělávacích programů pro MŠ z Ostravy a okolí, 

- příklady dobré praxe ze škol, příklady dobré praxe z projektů přihlášených do dotačních 

programů města Ostravy a obcí a měst v ORP Ostrava, 

- příspěvky Ostravské univerzity – obhájené práce studentů, výstupy projektů OU…, 

- nabídka edukačních aktivit - ZOO, divadla, knihovny, policie…..  

 

4. Diskuze, různé 

Nabídka společnosti „V lavici“ – logopedická aplikace 

- Pan Karel Synek informoval členky PS o vývoji pořízení licence pro aplikaci Logopedie 

V Lavici. „Zamýšlíme zakoupit roční licenci pro 6 MŠ, jejichž zástupci v rámci PS 

pro předškolní vzdělávání a péči o pilotní odzkoušení této aplikace projevili zájem. 

Probíhá komunikace mezi realizačním týmem MAP II a společností, řeší se organizační 

a technické záležitosti.“  

- Proběhla diskuse o termínu spuštění aplikace s ohledem na aktuální uzavření MŠ. 

- Dle dohody PS bude platnost licence směřována od 01.08.2021 – měsíc na přípravu, 

ostré využívání od září 2021, poskytnutí zpětné vazby začátkem roku 2022. 

Publikace k objevení a rozvoji nadání  

- Spolupráce MŠ Varenská + DOV – publikace Numeráček k diagnostice a rozvoji nadání 

financovaná městem Ostrava v rámci dotačního programu na podporu přírodních věd a 

talentmanagementu. Bude vytištěno 1000 ks, které budou distribuovány MŠ. 

- Součástí projektu je také založení a provozování speciální e-mailové adresy zaštítěné 

MŠ Varenská – konzultace nadání. Poradna vychází ze zkušeností MŠ v této oblasti (v 

MŠ je provozováno talentcentrum), poskytuje konzultace, odkazy na specialisty v této 

oblasti.  

- Propagace publikace – nejprve webové stránky www.talentOVA.cz, následně MAP.                    

Termín příštího jednání pracovní skupiny: 22.04.2021 od 13:00.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 

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

