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ZÁPIS Z 25. 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: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava   
Datum a čas:   18.10.2021, od 13:00 
Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
   
Program:  

1. Organizace kulatých stolů (logopedická platforma), exkurze „Skutečně zdravá škola“ a dalších 
vzdělávacích aktivit 

2. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 
3. Diskuse, další aktuální témata 
4. Dle časových možností – Nabídkový katalog 

 
1. Organizace kulatých stolů (logopedická platforma), exkurze „Skutečně zdravá škola“ a dalších 

vzdělávacích aktivit 

• pracovní skupina doporučuje realizovat sdílení příkladů dobré praxe v oblasti zdravého 

stravování formou kulatých stolů a pravidelných setkání, nikoliv v podobě soutěží nebo ukázky 

vaření „hotelovou formou“ 

• pracovní skupina doporučuje vytvořit užší vazbu mezi SPC a MŠ,  

• pracovní skupina doporučuje uspořádat v lednu 2022 v rámci platformy pro speciální pedagogy 

seminář s Mgr. Haldou – téma: podpora, rozvoj, práce s nadanými (talentovanými) dětmi 

• Mgr. Korbelová doporučuje oslovit k realizaci seminářů PhDr. Petra Niliuse, Ph.D. 

• pracovní skupina doporučuje pro realizaci projektu MAP III pořádat kulaté stoly s vysokými 

školami (zejm. PdF OSU, PřF OSU), neboť zástupci VŠ často nemají reálnou představu o tom, jak 

v současné době vypadá běžné fungování MŠ, organizace dne, RVP aj.  

• pracovní skupina doporučuje pro MAP III širší spolupráci s krajskými a oblastními metodickými 

kabinety NPI ČR 

• pracovní skupina se dohodla, že dne 24.11.2021 bude uspořádán v MŠ Varenská 2a, Ostrava, 

kulatý stůl „Skutečně zdravá škola“ ke sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a dalších 

informací od mateřských škol, které se účastní exkurze do „Skutečně zdravé školy“ v Brně 

2. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 
V rámci sestavování/aktualizace akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 
proběhla široká diskuse nad vhodnými tématy, zapojení odborníků a způsobu realizace akčního 
plánu. Pracovní skupina se dohodla, že na příští jednání připraví členky PS tipy na odborníky v oblasti 
zdravého stravování pro realizaci budoucích seminářů. V rámci plnění akčního plánu pracovní 
skupina navrhuje dle výše uvedeného realizaci kulatého stolu „Skutečně zdravá škola“. 
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Pracovní skupina dále navrhuje přizvat na odborná setkávání platformy pro speciální pedagogy 
zástupce nejen z SPC Kpt. Vajdy, ale oslovit a motivovat ke spolupráci a síťování i ostatní SPC (pro 
mentální postižení, tělesné postižení, sluchové postižení….).  
Projednáván byl také opět vznik Mobiliáře pomůcek pro děti se SVP. Pracovní skupina navrhuje 
zapojení KVIC a uskutečnění jednání zástupců města Ostravy a Moravskoslezského kraje.  
 
Pracovní skupina také navrhuje vznik knihovny s odbornou literaturou pro speciální pedagogy, 
např. v podobě 1 pobočky Knihovny města Ostravy s touto literaturou. Realizační tým zajistí 
projednání v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti, kde spolupracují zástupci KMO a 
Moravskoslezské vědecké knihovny nebo přenos této myšlenky ředitelce KMO Mgr. Sabelové. 
Diskutován byl také vznik rezervačního systému speciálních pedagogů.  
 
Pracovní skupina následně aktualizovala návrh Akčního plánu na období 01.01.2022 – 30.06.2023, 
který je přílohou tohoto zápisu.  
 
S ohledem na neúčast některých členů PS na jednání se pracovní skupina usnesla, že bude všem 
členům PS ponechán prostor pro dodatečné vyjádření/zaslání připomínek, a to do 31.10.2021. 
Vedoucí PS následně zašle realizačnímu týmu MAP výsledný návrh akčního plánu pro oblast 
předškolního vzdělávání a péče.  
 

3. Nabídkový katalog pro MŠ  
S ohledem na délku jednání nebyl návrh „nabídkového katalogu“ projednán. Přítomné členky 
obdržely od Karla Synka návrh umístění na webové stránky ms.ostrava.cz, tato záležitost bude 
předmětem dalšího jednání.  

 
4. Diskuze, různé 

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka zve ředitele i pedagogy MŠ na seminář „Jak učit děti hrát 
šachy“ – 26.10.2021 v SVČ Korunka.  
 
Pracovní skupina žádá realizační tým MAP o přípravu dotazníku ke zjištění zájmu škol o uspořádání 
kulatého stolu s tématem sdílení zkušeností z výuky šachu u dětí předškolního věku.  
 
S realizačním týmem bylo dohodnuto, že na příští jednání PS budou připraveny flash disky 
s nahranou videometodikou „Šachy pro nejmenší“ (min. 4 ks).  

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny 

24.11.2021 ve 12:30, MŠ Varenská, učebna „Talentík“ 

16.12.2021 v 13:00, MŠ „Klubíčko, Ostrava-Hrabová, Bažanova 6  
 

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 
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