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ZÁPIS Z 27. 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: Mateřská škola Klubíčko, Ostrava – Hrabová, Bažanova 6, příspěvková 

organizace   
Datum a čas:   16.12.2021, od 13:00 hod.  
Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
   
Program:  

1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy 
2. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 – podnět PS pro financování a PS pro rovné 

příležitosti 
3. Projednání zaslaných dokumentů  
4. Prohlídka MŠ Klubíčko, závěr 

 
1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy 

• Vedoucí PS, Mgr. Chadzipanajotidisová přivítala přítomné členky PS, zástupce realizačního týmu 

MAP ORP Ostrava II a hosta jednání – Mgr. Adélu Mikeskovou, ředitelku Mateřské školy Ostrava, 

Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace. 

• Diskutována byla aktuální situace v zastoupených MŠ, protiepidemická opatření a výhled aktivit 

na rok 2022.  

• uvedena byla aktuálně probíhající rekonstrukce Dětského světa techniky v Dolní oblasti 

Vítkovice, která bude dostupná od ledna 2022.  

2. Akční plán na období 01.01.2022-30.06.2023 – podnět PS pro financování a PS pro rovné 
příležitosti 

• K. Synek uvedl, že ke dříve projednávanému podnětu PS pro financování k úkolu č. 13 Akčního 

plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 se připojila také 

pracovní skupina pro rovné příležitosti, která shodně s PS pro financování navrhuje tento úkol 

z akčního plánu odstranit.  

• Pracovní skupina rozhodla, že nadále trvá na svém stanovisku tento úkol v akčním plánu 

zanechat.  

• K. Synek uvedl, že v tomto případě bude začátkem ledna 2022 vyvoláno jednání zástupců 

(vedoucích nebo jiných určených členů) dotčených pracovních skupin, na kterém bude tato 

názorová kolize vyřešena.  

3. Projednání zaslaných dokumentů  
Pracovní skupina projednala: 
A. Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II – strategický dokument MAP, který je tvořen 

analytickou částí (údaje o školách v ORP Ostrava a analýza investičních potřeb) a strategickou část, 
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kterou sestavovaly pracovní skupiny. Strategická část obsahuje vize, priority a strategické cíle, které 
sestavovaly PS v rámci svých letošních jednání.  

B. Akční plán rozvoje vzdělávání na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 (termín zvolen dle metodiky 
a návaznosti na MAP III) – textová část (word dokument) obsahuje pro lepší uchopení pro každou 
oblast schválené priority a strategické cíle, které tvořily pracovní skupiny a tabulky s úkoly, které 
také tvořily pracovní skupiny. Jedná se tedy o odsouhlasení dokumentu jako celku. 

 Tabulková část akčního plánu (MS Excel) – RT MAP provedl jsme sběr projektů a jiných aktivit škol, 
které byly zařazeny pod pracovními skupinami navrhované úkoly. Soubor obsahuje tři listy – první 
list obsahuje cca 200 projektů škol s uvedením oblastí, kterých se projekt týká, úkolů, které 
naplňuje, zaměření, harmonogramu a částky projektu, druhý list obsahuje projekty a dotační 
programy města, opět se zařazením k úkolům z textové části akčního plánu, které mají tyto projekty 
a programy naplňovat. Třetí list pak poskytuje informace získané ze škol ohledně aktivit, které školy 
realizují v rámci běžné činnosti mimo projekty.   

C. Evaluační zprávu č. 5 týkající se průběhu a přínosu projektu MAP – PS byla požádána o připomínky 
nebo schválení obsahu a schválení/úpravu/doplnění navržených opatření.  

 Mgr. Vdolečková z PS pro financování uvedla v oblasti financování návrh spojit opatření č. 10 a č. 
13 (jednomyslně schváleno pracovní skupinou pro financování).  

D. Evaluační zprávu č. 6 týkající se fungování organizační struktury MAP – výstup z dotazníkového 
šetření mezi členy PS z minulého měsíce, opět jako u evaluační zprávy uvedené výše – PS byla 
požádána o připomínky nebo schválení obsahu a schválení/úpravu/doplnění navržených opatření. 

 
Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči:  

1. schvaluje Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II v předloženém znění bez úprav 

2. schvaluje Akční plán rozvoje vzdělávání na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 v předloženém 

znění s tím, že bude dořešen úkol č. 13 v oblasti předškolního vzdělávání a péče.  

3. schvaluje Evaluační zprávu č. 5 s úpravami:  

• PS žádá realizační tým o doplnění opatření, kterým bude do budoucna ošetřeno, aby na 

jednotlivé otázky odpovídali pouze respondenti, kterých se daná otázka týká (v tomto 

dotazníkovém šetření mohli odpovídat všichni respondenti na všechny otázky, čímž došlo ke 

zkreslení výsledků v neprospěch některých velmi kvalitních aktivit projektu, které hodnotili i 

pedagogové, kteří se jich neúčastnili).  

• PS doporučuje do evaluační zprávy u hodnocení aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče 

informaci, že aktivity hodnotili také pedagogové, kteří se jich neúčastnili, čímž došlo ke zkreslení 

výsledků šetření.  

4. schvaluje Evaluační zprávu č. 6 v předloženém znění bez úprav. 
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4. Prohlídka MŠ Klubíčko, závěr 

Přítomné členky pracovní skupiny měly možnost prohlédnout si zcela novou stavbu Mateřské školy 
Klubíčko, ve které se jednání PS konalo. MŠ funguje v nových prostorech od září 2021, ale už nyní je 
zřejmá spokojenost ředitelky i kolektivu zaměstnanců. Nová stavba poskytuje velké množství kvalitních 
prostor, a to ať už pro práci vedení školy, jejich zaměstnanců, speciálně pedagogickou práci, školní 
knihovnu, ale i výuku šachů, kreativní tvorbu a mnoho dalších činností včetně profesního růstu 
pedagogů. Škola je vybavena moderním nábytkem, využívá panoramatická okna a je přizpůsobena 
současným architektonickým trendům. V každé třídě se nachází mj. počítač a interaktivní dotyková 
tabule. Škola pojme celkem 125 dětí v 5 třídách. Investorem stavby je městský obvod Hrabová, 
významnou podporu poskytlo i město Ostrava. 

Pracovní skupina doporučuje realizačnímu týmu MAP ORP Ostrava II zveřejnit fotografie a popis školy 
na Facebookové stránce MAP jako příklad dobré praxe moderní kvalitní mateřské školy.  

Závěrem vedoucí PS Mgr. Chadzipanajotidisová poděkovala všem za spolupráci při realizaci projektu 
MAP ORP Ostrava II a popřála hezké a klidné vánoční svátky. K přání se připojili také všichni přítomní.  

 
Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí pracovní skupiny 
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