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ZÁPIS Z 26. 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:   24.11.2021, 12:30 
Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
   
Program:  

1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy 
2. Nabídkový katalog aktivit pro MŠ 
3. Představa ideální školy – aktualizace dokumentu  
4. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 – podnět PS pro financování 
5. Diskuse, další aktuální témata 
6. Stanovení termínu prosincového jednání PS 

 
1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy 

• Vedoucí PS, Mgr. Chadzipanajotidisová přivítala přítomné členky PS a sdělila, že přesun jednání 

PS do online prostředí a zrušení kulatého stolu „Skutečně zdravá škola“ má společný důvod – 

nemocnost a protiepidemiologická opatření, která neumožňují prezenční setkání větší skupiny 

osob. 

• Přivítána byla také Mgr. Mikesková, ředitelka MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, která 

projevila zájem o spolupráci nejen v rámci PS. Mgr. Mikesková bude do konce projektu vedena 

jako host pracovní skupiny s předpokládaným zapojením do PS při realizaci projektu MAP ORP 

Ostrava III 

• Mgr. Kuboňová sdělila, že MŠ Hello Teddy - pracoviště v Porubě, získalo zcela novou budovu, 

propagace nové budovy proběhne po dodání nábytku a herních prvků 

• Mgr. Strništová – nová velmi reprezentativní budova MŠ Ostrava-Hrabová – tato výsledná 

podoba MŠ, se kterou je nesmírně spokojena jak ředitelka školy, tak i zaměstnanci, děti a rodiče, 

byla zrealizována díky možnosti účastnit se schůzek s projektanty ze strany ředitelky školy, tím 

pádem možnosti neustálého připomínkování a zpřesňování potřeb předškolních dětí a 

zaměstnanců, řešení nedostatků i v průběhu stavebních prací, vlastně „stavebního dozoru“ ze 

strany ředitelky MŠ, jejíž připomínky a náměty byly brány na zřetel. 

• Složení PS pro MAP III – vedoucí PS vyjádřila potřebu obměny některých členů PS z důvodu jejich 

velkého zaneprázdnění a tím pádem dlouhodobé neúčasti na práci pracovní skupiny.  RT MAP 

naplánuje jednání v průběhu ledna/února 2022 

• Šachy pro nejmenší – vedoucí PS představila projekt na konferenci ve Dvoře Králové, veliký zájem 

účastníků konference získat natočenou metodiku, realizační tým aktuálně řeší podmínky 

poskytnutí metodiky (způsob, GDPR). 
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2. Nabídkový katalog aktivit pro MŠ 

• K. Synek seznámil členky PS s návrhem umístění webového nabídkového katalogu pro MŠ 

• Připomínka k portálu předškolního vzdělávání - MŠ nemá odezvu ze systému, že mimo 

standardní zápis k předškolnímu vzdělávání někdo podal přihlášku do tohoto systému - vedoucí 

PS předá informaci odboru školství a sportu (Bc. M. Segar) 

• PS finalizovala návrh umístění a témat katalogu k projednání s vedoucí odboru školství a sportu 

MMO a náměstkyní primátora SMO 

3. Představa ideální školy – aktualizace dokumentu  
Pracovní skupina projednala, upravila a schválila dokument Představa ideální školy za oblast MŠ. Tento 
dokument bude součástí Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 (MAP, 
výstup projektu). 
 
4. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 – podnět PS pro financování 
PS pro financování projednala na svém jednání dne 23.11.2021 navržené aktivity pro Akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Ostrava na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 a navrhla vymazat nebo upravit úkol 
č. 13 Vytvoření studijního oboru doplňujícího vědomosti potřebné pro nový přístup k předškolnímu 
vzdělávání a inkluzivnímu vzdělávání u učitelek s praxí. PS pro předškolní vzdělávání trvá na svém 
původním návrhu, který reflektuje na nedostatek zkušených pedagogů se speciálně pedagogickým 
vzděláním a cílí na doplnění speciálně pedagogického vzdělání u dlouholetých zkušených pedagogů 
předškolního věku. Návrh PS pro financování na úpravu tohoto úkolu směrem na oblast DVPP není 
vhodný, neboť ve speciálních třídách v MŠ musí vyučovat pedagog s dokončeným speciálně 
pedagogickým vzděláním minimálně Bc. a předmět speciálně pedagogické podpory (PSPP) má 
vyučovat pedagog s Mgr. vzděláním v daném oboru speciální pedagogiky. Školy nedisponují těmito 
odborníky a z tohoto důvodu není PSPP dětem předepisován, čímž nedochází k naplňování jejich 
vzdělávacích potřeb. 

 
5. Diskuze, různé 

Mgr. Jana Secová poděkovala za propagaci a účast pedagogů na semináři „Jak učit děti hrát šachy“. 
Uvedla nabídku p. Valenčíka, který by zrealizoval seminář pro pedagogy obsahující metodiku výuky 
šachů pro děti předškolního věku.  

PS se shodla, že vzhledem k tomu, že již velký počet ostravských pedagožek prošla výcvikem v metodice 
vedené paní Mgr. T. Bahatka, vhodnější by byl seminář zaměřený na procvičování, zlepšení šachových 
kompetencí pedagogů, respektive dva druhy seminářů – jeden zaměřený na metodiku, druhý na praxi. 
Realizační tým projektu zajistí rozeslání dotazníku MŠ v ORP Ostrava ke zjištění zájmu o seminář. 

Vedoucí PS poskytla informaci, že s ohledem na karanténu, ve které se ocitla, nemohlo dojít ke schůzce 
členek oblastního metodického kabinetu SYPO, která měla mimo jiné za cíl i přípravu síťování MŠ v ORP 
Ostrava (začíná se realizovat propojení a síťování, každá MŠ bude mít koordinátora), bude realizováno 
v roce 2022.  

Termín příštího jednání pracovní skupiny:  
16.12.2021 v 13:00, MŠ „Klubíčko, Ostrava-Hrabová, Bažanova 6 
 

Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 
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