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ZÁPIS Z 23. 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:   20.05.2021, 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. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP ORP Ostrava II 
3. Podpora školních jídelen, zdravého stravování 
4. Nabídkový katalog a rezervační systém speciálních pedagogů 
5. Diskuse, podněty členů pracovní skupiny 

 
1. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovnic v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí 

a logopedické prevenci a intervenci 
Ve středu 19.05.2021 proběhla poslední lekce desetidílného webináře zaměřeného na zvyšování 
kompetencí pedagogů mateřských škol v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči dětí, logopedické 
prevenci a intervenci. Do této vzdělávací aktivity bylo přihlášeno cca 170 účastníků, jednotlivých 
lekcí/kurzů se účastnilo cca 120-130 účastníků. Certifikáty o absolvovaném neakreditovaném kurzu 
logopedické prevence je možno získat na vyžádání u koordinátorky implementace Dagmar 
Reiterové. 
 
Na tuto aktivitu pro pedagogy bude navazovat seminář pro rodiče. Návaznost je zajištěna také 
realizací seminářů na aktuální speciálně pedagogické téma vztahující se k oblasti rozvoje řeči a 
souvisejících psychických funkcí, které již aktuálně probíhají. 
 
Pracovní skupina shledává aktivitu jako velmi přínosnou. Pro pedagogy s vystudovanou speciální 
pedagogikou byla teorie opakováním, pro pedagogy bez tohoto vzdělání kvalitním vhledem do dané 
problematiky. Praktická část byla oceněna všemi pedagogy. Pracovní skupina vyjádřila přesvědčení, 
že prezenční seminář by byl ještě přínosnější, avšak doba pandemie toto neumožnila. S ohledem na 
tuto situaci PS navrhuje (pokud to epidemiologická situace dovolí) zorganizovat pro zájemce 
praktickou část.  
 
PS žádá realizační tým MAP o oslovení MŠ pro poskytnutí zpětné vazby na kurz logopedické 
prevence a zjištění zájmu o praktickou část. Ředitelky MŠ zapojených do PS vyjádřily ochotu pozvat 
zájemce do jimi řízených MŠ. Zamýšleny jsou 2hodinové praktické bloky v běžných, speciálních i 
logopedických třídách. 
 
 
 
 

http://www.map.ostrava.cz/
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2. Evaluace přínosu a průběhu projektu MAP ORP Ostrava II 
Pracovní skupině byl společně s pozvánkou zaslán návrh evaluačního dotazníku. Pracovní skupina 
projednala navrhované otázky, které upravila, doplnila a odsouhlasila k využití. 
 

3. Podpora školních jídelen, zdravého stravování 
Mgr. Iva Májková, hlavní manažerka projektu, informovala PS o plánované exkurzi ředitelek a 
zaměstnanců MŠ v rámci projektu Skutečně zdravá školka – MŠ Brno, Hudcova – s exkurzí je 
v projektu počítáno, termín 25. června 2021, poptána autobusová doprava, kapacita 40 osob. Bude 
zveřejněno v kalendáři na webu MAP pro přihlašování. Předpokládá se účast MŠ zapojených do PS 
pro předškolní vzdělávání a péči, které zajistí přenos dobré praxe do území (5 MŠ z PS, cca 14 osob). 
Zbývajících 26 míst bude nabídnuto MŠ v ORP Ostrava.  
Pracovní skupina vyjádřila potřebu předchozí konzultace pro MŠ před jejich přihlášením k účasti za 
účelem výběru pouze těch MŠ, které o tuto aktivitu skutečně stojí. Bylo dohodnuto, že všem MŠ 
z ORP Ostrava, zapojeným do MAP, bude odeslán informační e-mail před samotnou registrací.  

 
4. Nabídkový katalog pro MŠ a rezervační systém k využití speciálních pedagogů 

Vzhledem k ukončení projektu MAP ORP Ostrava II v únoru 2022 byla tato témata projednána 
s náměstkyní primátora města Ostravy Mgr. Andreou Hofmannovou, Ph.D. k realizaci těchto 
nápadů pod záštitou města Ostravy. Vhodnými se jeví nově zřízený Portál předškolního vzdělávání 
města Ostravy Portál předškolního vzdělávání - Statutární město Ostrava - Úvod. Co se týká 
rezervačního systému – tento by byl složitý na realizaci i administraci a údržbu, na což aktuálně 
nejsou kapacity. Navržena je podoba diskusního fóra, kam by mohly mateřské školy psát své 
požadavky a speciální pedagogové své volné kapacity, tím by došlo k propojení nabídky a poptávky 
těchto služeb.  
 
Mgr. Češková seznámila s šablonou využívanou DOV, měsíční poplatek u nejvyšší verze 600 Kč 
(Reenio).  
 
Nabídkový katalog aktivit pro MŠ – může vzniknout na portálu předškolního vzdělávání.  Obě tyto 
záležitosti je nutno zapracovat do rozpočtu města na rok 2022 – požadavky na rozpočet je nutno 
předkládat nejpozději v září/říjnu 2021. Pro poptání cenové nabídky je nutno mít konkrétní vizi 
vzhledu, třídění, četnosti aktualizací aj.  
 
Užitečné odkazy: 
Portál předškolního vzdělávání - Portál předškolního vzdělávání - Statutární město 

Ostrava - Katalog mateřských škol – v podobné struktuře by mohl být nabídkový katalog. 
V levé části uvedeny druhy aktivit, po kliknutí se v pravé části otevře stránka 
s textem/nabídkou aktivity/příklady dobré praxe 
 
DOV, rezervační systém: REENIO - český rezervační systém zdarma, využití v praxi na 
stránkách DOV – ZDE. 
 
Dlaždice na stránkách MAP – ZDE.   

 
Realizační tým MAP žádá členky pracovní skupiny o zasílání návrhů kategorií/témat, na příštím 
jednání PS bude tato oblast řešena dále.  

 

http://www.map.ostrava.cz/
https://ms.ostrava.cz/
https://ms.ostrava.cz/catalog/
https://ms.ostrava.cz/catalog/
https://reenio.cz/
https://dov.reenio.cz/cs/#/place/detsky-svet-2430/2021-05-17;viewMode=day
https://map.ostrava.cz/www-uzitecne-odkazy-v-dobe-nouzoveho-stavu/
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5. Diskuze, různé 
Vedoucí pracovní skupiny informovala členy PS o novém portále předškolního vzdělávání, funkci 
zapisování dětí do MŠ přes tento portál a průběhu zápisů dětí s využitím tohoto portálu.  
 
Mgr. Iva Májková informovala PS, že na základě poptávky předškolních pedagogů zamýšlí MAP 
uspořádat seminář s tématem Hejného matematiky, proběhla diskuse nad smysluplností této 
aktivity.  
 
Mgr. Iva Májková dále informovala PS o záměru nakoupit z rozpočtu projektu šachovnice, 
doporučení šachovnic ze SVČ Korunka, skládací, s figurkami zvlášť, je toto vyhovující?  
Mgr. Chadzipanajotidisová sdělila, že obdobné šachy jsou využívány v MŠ Hornická – pošle odkaz. 
V rámci projektu MAP je také v plánu vytvořit DVD/flash disky s nahranými lekcemi a distribuovat 
do MŠ, které projeví zájem.  

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny: 30.06.2021 od 13:00 v Dolní oblasti Vítkovice.  
 

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 

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

