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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:   22.04.2021, 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. Podpora školních jídelen, zdravého stravování 

3. Šachy pro nejmenší, šachový příměstský tábor 

4. Seznámení se s výsledky dotazníkového šetření – Agregovaný popis potřeb škol 

5. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

6. Diskuze, podněty členů pracovní skupiny 

 

1. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovnic v oblasti podpory přirozeného 

rozvoje řeči dětí a logopedické prevenci a intervenci 

 

Pracovní skupina zhodnotila přínos kurzů logopedické prevence jako velmi přínosný nejen 

pro pedagogické pracovnice bez speciálně pedagogického vzdělání, ale poskytnuté 

informace z praxe obohacují rovněž i pedagogické pracovnice s vysokoškolským vzděláním 

v oboru speciální pedagogiky. Ředitelky MŠ, které jsou zároveň členkami pracovní skupiny, 

sdělily zpětnou vazbu od pedagogů jimi řízených MŠ: 

 

Mgr. Korcová, MŠ Varenská, Ostrava: zapojené 2 učitelky a 1 asistentka pedagoga:  

„Některé věci z teorie jsou pro pedagogy s vysokoškolským vzděláním známé, vítají 

prakticky zaměřené lekce.“. 

 

Mgr. Strnišťová, MŠ Klubíčko, Hrabová: zapojené 4 učitelky: „Učitelky s vystudovanou VŠ 

teorii znají, ale jsou velmi spokojené s praktickou částí seminářů.“.  

 

Mgr. Chadzipanajotidisová, vedoucí PS, zhodnotila, že je jasné, že učitelky s VŠ vzděláním 

většinu teorie znají, ale kurz je určen primárně těm učitelkám, které toto vzdělání nemají a 

aby mohly lekce na sebe navazovat a být pro všechny využitelné v jejich praktické části, je 

potřebné sjednotit znalosti všech účastníků kurzu. Je běžná praxe, že kurzy začínají teorií a 

po jejím zvládnutí následují praktické ukázky, nácviky atd. Od svých pedagogů má také 

pozitivní zpětnou vazbu.  
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Mgr. Májková, hlavní manažerka projektu se omluvila za technické problémy, které jsou 

způsobeny narušováním signálu přenosu. Poslední lekce již byla bez těchto obtíží. 

 

 

Iniciativa PS – zřízení rezervačního systému dostupných speciálních pedagogů pro MŠ, 

které ve svém pedagogickém sboru nedisponují pedagožkami se speciálně pedagogickým 

vzděláním a potřebují jej v rámci podpůrného opatření (předmět speciálně pedagogické 

podpory) jen na několik hodin týdně. 

 

Mgr. Češková – DOV aktuálně realizuje rezervační systém pro své aktivity, zjistí 

podrobnosti, sdělí na příštím jednání PS.  

 

Mgr. Korcová – na webu MŠ Varenská aktuálně vznikl rezervační systém pro konzultace, 

zjistí u svého IT pracovníka podrobnosti, sdělí na příštím jednání PS.  

 

Bc. Synek – zkonzultuje možnosti webu MAP s pracovníkem ovaNET, správcem webu 

MAP, sdělí na příštím jednání PS.  

 

Pracovní skupina doporučuje realizačnímu týmu oslovit pro podporu tohoto podnětu také 

město Ostravu.  

 

Osvěta rodičů v oblasti logopedické prevence a intervence 

Pracovní skupina prodiskutovala možné využití „Logopedie V lavici“ a žádá realizační tým 

MAP ORP Ostrava, aby oslovil společnost, zda by byli ochotní poskytnout množstevní slevu 

nebo zvýhodněnou nabídku pro rodiče v případě příslušnosti k MŠ, která bude aplikaci 

využívat. Dle dřívější dohody PS a RT MAP mateřské školy nejdřív webovou aplikaci 

otestují, MAP zjistí cenové možnosti a následně bude určen další postup.  

 

Pracovní skupina dále diskutovala o možnostech uskutečnění webinářů pro rodiče se 

zapojením pracovníků SPC. Realizační tým kontaktuje SPC Kpt. Vajdy a zjistí možnosti.  

 

2. Podpora školních jídelen, zdravého stravování 

V rámci diskuze pracovní skupina dále projednala podporu školních jídelen v ORP Ostrava.  

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Chadzipanajotidisová uvedla projekt Skutečně zdravá 

škola – pokusí se zajistit návštěvu MŠ v Brně za účelem přenosu dobré praxe. Diskutována 

byla možnost zajištění autobusu a následná realizace kulatého stolu pro ředitelky/e MŠ 

v ORP Ostrava zaměřeného na sdílení dobré praxe v této oblasti.  

 

3. Šachy pro nejmenší, šachový příměstský tábor 

 

Mgr. Secová, ředitelka SVČ Korunka seznámila členy PS s možností pro pedagogy MŠ – 

absolvovat online kurz trenéra 4. třídy. 

 

Dále seznámila členky PS s příměstským šachovým táborem pro děti z MŠ v ORP Ostrava, 

ve kterých se již hrají šachy (termín 23.8.-27.8.2021). Pořadatelem tábora je SVČ Korunka, 
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kapacita je 15 předškolních dětí. Realizace tábora je spolufinancována z dotačního programu 

statutárního města Ostravy na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Více informací lze 

nalézt ZDE.  

 

Mgr. Májková, hlavní manažerka MAP, uvedla nabídku konzultací s paní Bogatkovou, 

určenou zejména pro MŠ, které zahájily výuku šachů u předškolních dětí na základě 

natočených lekcí z MŠ Hornická, Ostrava.  

 

Mgr. Secová dále uvedla, že SVČ Korunka zamýšlí uskutečnit kulatý stůl s tématem šachů 

pro nejmenší, pokud to epidemiologická situace umožní. Na této akci by došlo k propojení 

MŠ, které byly nebo jsou zapojeny v projektu Šachy pro nejmenší.  

 

4. Seznámení se s výsledky dotazníkového šetření – Agregovaný popis potřeb škol 

S ohledem na rozsáhlost analýzy a nedostatek času na prostudování výstupů projedná 

pracovní skupina tento bod na svém příštím jednání v květnu 2021.  

 

5. Projednání rozpracovaného návrhu priorit rozvoje vzdělávání 

Pracovní skupina projednala a schválila realizačním týmem navržený rozpracovaný návrh 

priorit, strategických cílů a indikátorů jejich naplnění pro oblast předškolního vzdělávání a 

péče pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023.  

 

6. Diskuze, různé 

Mgr. Češková představila výstup společné aktivity Dolní oblasti VÍTKOVICE  

a MŠ Varenská, Ostrava – tištěnou metodickou příručku sloužící k identifikování a rozvoji 

nadání u dětí předškolního věku. Tato bude postupně distribuována do ostravských 

mateřských škol.  

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny: 20.05.2021 od 13:00.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 
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