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Zápis z 1. jednání  
pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči  

 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 207 
Datum a čas:   27.06.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Úvod, přivítání 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II  
4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin, Aktualizace/dohoda o 

ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
6. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
7. Určení termínu příštího jednání PS  

 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny přítomné členky pracovní skupiny a zástupce RT MAP 
a vyjádřila potěšení z osobního setkání.  
 

2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
Mgr. Iva Májková, hlavní manažerka projektu, představila hlavní cíle projektu – hlavním úkolem je 
tvorba/aktualizace dokumentů – strategie a navazujících akčních plánů. Zpracování MAP a soulad 
s MAP je podmínkou pro čerpání finančních prostředků na investiční záměry škol. Doplnila, že cílem 
projektu je zvyšovat kvalitu vzdělávání v ORP Ostrava na základě spolupráce, sdílení příkladů dobré 
praxe aj. V MAP III není podporováno vzdělávání pedagogů a implementace, MAP III slouží jako 
příprava pro MAP IV, kde by již měly v rozpočtu být finance na materiální vybavení, implementaci 
a vzdělávání pedagogů/ředitelů škol/zřizovatelů aj. 
 

3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
Pracovní skupina projednala Závěrečnou autoevaluační zprávu z projektu MAP ORP Ostrava II a nemá 
k ní připomínky, ani návrhy opatření. Informace obsažené v této zprávě budou využity 
pro tvorbu/aktualizaci strategických dokumentů.  
 

4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
Pracovní skupina se dohodla, že K. Synek umístí na web sdílený Google dokument, do kterého mohou 
členky PS v termínu do 20.07.2022 vkládat své připomínky. Dokument se nachází ZDE.  
 

5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin, Aktualizace/dohoda 
o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
Pracovní skupina se dohodla, že K. Synek umístí na web sdílený Google dokument, do kterého mohou 
členky PS v termínu do 20.07.2022 vkládat své připomínky. Dokument se nachází ZDE.  
 

https://docs.google.com/document/d/1kabSxfUWX6m2Oo6989OEmeOnd_SXlkO0/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qiLB99gnFEyt7H98rxCpWwNbEUQoVlI8/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true
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6. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 

• Byla diskutována využitelnost a kvalita aplikace Logopedie V Lavici – pracovní skupina nedospěla 

k názoru, že by bylo vhodné tuto aplikaci doporučit s ohledem na její chyby.  

• V rámci ORP Ostrava došlo ke kvalitnímu propojení členek PS pro předškolní vzdělávání a péči 

s projektem SYPO, síťování škol, vzniklo 7 podskupin sloužících k přenosu informací. Podskupiny 

realizují pravidelná jednání, diskuse, velmi pozitivní ohlas ředitelek MŠ zejména z obcí a měst mimo 

Ostravu. Vznik podskupin byl identifikován jako potřebný k přenosu veškerých informací ze SYPO, 

MAP a dalších projektů aj., získávání zpětné vazby o potřebách škol apod.  

• Exkurze do MŠ Hudcova, Brno, Skutečně zdravá škola – budou šířeny poznatky nabité na exkurzi, 

bude naplánováno otevřené jednání PS s cílem sdílení, přenosu informací, vytvoření obdobné 

aktivity, sestavení školních týmů ve složení – vedení školy, zástupce pedagogického sboru a 

zástupce školní jídelny (vedoucí školní jídelny nebo kuchařka) pro společnou práci v oblasti 

zdravého životního stylu pod předběžným názvem „Zdravá Ostrava“. 

• Byla projednána účast zástupců RT MAP a členek PS na kulatém stole/otevřeném jednání PS s OSU 

– jen katedra předškolního vzdělávání a katedra speciální pedagogiky, problematika přijímacího 

řízení ke studiu, obsahová náplň studia, praxí studentů, přelom září/říjen. 

• Mgr. Krčíková, vedoucí oddělení strategie a projektů ve vzdělávání informovala o konání konference 

TalentCITY, jejímž pořadatelem je město Ostrava, proběhne v polovině září, informace jsou 

zveřejněny ZDE.  

• Mgr. Chadzipanajotidisová vyjádřila pochvalu zástupcům DOV za projekt Geometráček a úpravu 
programu na míru. 

• PS se dohodla, že v MAP II projednávaný záměr „nabídkový katalog pro MŠ“ bude obnoven 
(umístění na web MAP). 

• Byla projednána problematika ukrajinských dětí s vazbou na kapacity škol, ukrajinské děti jsou 
přidávány do tříd tzv. na výjimku, tato situace není vhodná.  

• Členky PS vyjádřily názor, že MŠ již mají dostatek financí na ICT vybavení (dotační programy SMO, 
Šablony aj.), avšak schází lektorské služby, proškolení pedagogů, problém je také udržitelnost. 
Identifikovaná potřeba škol – vzdělávání pedagogů v oblasti práce s moderními ICT pomůckami 
(ozoboti, beeboti aj.). Mgr. Češková uvedla, že vzdělávací program je schopna připravit Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. Obsah kurzu bude konzultován s členkami PS.  

 
Určení termínu příštího jednání PS 
Při projednávání termínu příštího jednání PS zazněly nabídky na uspořádání jednání v mateřských 
školách, jejichž ředitelky jsou členky PS: příští jednání PS proběhne v MŠ Hello – září/říjen s ohledem 
zelenou střechu MŠ, termín bude určen začátkem září, následující PS proběhne v MŠ Varenská, Ostrava 
a dále v MŠ Dětská, Ostrava – Waldorfská třída s mezinárodním certifikátem.  

 
 
Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová    
vedoucí pracovní skupiny   

https://talentova.cz/projekty-mesta/talent-city-2022/

