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ZÁPIS Z 24. 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: Dolní oblast Vítkovice, konferenční místnost ve Světě techniky Ostrava, 

ul. Vítkovická, Ostrava.  
Datum a čas:   30.06.2021, od 13:00 
Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
   
Program:  

1. Numeráčci aneb jak objevit nadání 
2. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP ORP Ostrava II 
3. Nabídkový katalog pro MŠ 
4. Diskuse, podněty členů pracovní skupiny 

 
1. Numeráčci aneb jak objevit nadání 

Mgr. Stanislava Korcová a Mgr. Ivana Češková představily členkám pracovní skupiny materiál 
„Numeráčci aneb jak objevit nadání“, který byl vytvořen a vydán v nákladu 1 000 ks v rámci projektu 
„Science Talent Ostrava 2020“ za finanční podpory statutárního města Ostravy (v rámci Programu 
na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 
I. čtvrtletí 2021). Publikace je určena pro rodiče a děti a má za cíl pomoci vyhledávat nadané a 
mimořádně nadané děti v rozumové oblasti ještě před vstupem do základního vzdělávání. Publikace 
bude distribuována do mateřských škol v ORP Ostrava, pro veřejnost bude dostupná na recepci 
Světa technicky Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice.  
 

2. Evaluace přínosu a průběhu projektu MAP ORP Ostrava II 
Karel Synek informoval pracovní skupinu, že dnešním dnem (30.06.2021) končí sběr odpovědí na 
dotazníkové šetření v oblasti evaluace průběhu a přínosu projektu MAP pro aktéry v území ORP 
Ostrava. Poděkoval všem aktivním členům pracovní skupiny za vyplnění dotazníku a uvedl, že 
aktuálně je zaznamenáno přibližně 260 odeslaných dotazníků. Evaluační zpráva bude zpracována 
v průběhu letních měsíců, pracovním skupinám bude poskytnuta v průběhu září 2021.  
 

3. Nabídkový katalog pro MŠ  
Pracovní skupina diskutovala nad možnými tématy a aktivitami, které by mohly být součástí 
nabídkového katalogu. Bylo dohodnuto, že realizační tým MAP připraví strukturu a nabídku, která 
bude diskutována dále na prvním jednání PS ve školním roce 2021/2022. 

 
4. Diskuze, různé 

Mgr. Češková provedla členky pracovní skupiny po nových expozicích Světa techniky Ostrava a 
seznámila je s dalšími záměry. Nově byly vybudovány/upraveny expozice „Svět civilizace“, který se 
věnuje tématům dekarbonizace planety, vodě, cirkulární ekonomice a umělé inteligence a expozice 
„Man of the moon“ věnovaná první cestě na měsíc N. Armstronga. K vidění a vyzkoušení je například 
řízení energetického provozu, uhlíková stopa potravin, část superpočítače Anselm, interaktivní 
čistírna odpadních vod, Armstrongův skafandr z 3D tiskárny v životní velikosti nebo 
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několikametrový model měsíce. Mgr. Češková dále sdělila, že do konce roku 2021 bude renovován 
také Dětský svět techniky určený nejmenším dětem (opět z dotace poskytnuté městem Ostrava), 
který tak nabídne aktivity určené zejména dětem předškolního věku.  

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny 

Termín bude určen v průběhu měsíce září v návaznosti na jednání vedoucích pracovních skupin a z něj 
vyplývajících dalších aktivit pracovních skupin.  
 

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 
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