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Zápis z 2. 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:   MŠ Hello, Čs. Exilu 491/23, Ostrava-Poruba 
Datum a čas:   03.10.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program jednání: 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 
2. Odsouhlasení SWOT analýzy a určení hlavních problémů k řešení 
3. Aktualizace vize pro oblast předškolního vzdělávání do roku 2025 
4. Aktualizace Návrhu priorit a strategických cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
5. Nabídkový katalog pro MŠ (sběr připomínek, podnětů, obsahová náplň části Platforma 

zdravého stravování, části Univerzity – Obhájené práce studentů, výstupy projektů OU, sběr 
dalších námětů ke zveřejnění, dohoda na oficiálním spuštění stránek) 

6. Prohlídka MŠ Hello (mj. zelená střecha) 
7. Podnět k diskusi od Mgr. Korbelové – Nedostatečná výše ONIV, článek k tématu ZDE 
8. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse  

 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, přivítala přítomné členky pracovní skupiny, 
zástupce realizačního týmu MAP a poděkovala R. Kuboňové za poskytnutí prostor pro jednání pracovní 
skupiny.  
 
2. Odsouhlasení SWOT analýzy a určení hlavních problémů k řešení 

Pracovní skupina projednala připomínky Mgr. Češkové ke SWOT analýze oblasti předškolního vzdělávání 
a péče, SWOT analýzu doplnila, upravila ji a odsouhlasila její znění po zapracování všech připomínek.  
 
3. Aktualizace vize pro oblast předškolního vzdělávání a péče do roku 2025 (vize je součástí přílohou 

zaslaného dokumentu „Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025…“ 

Vize obsažená ve Strategickém plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 zní takto:  
 
Předškolní vzdělávání je vysoce profesně ceněnou součástí vzdělávací soustavy. Obsah práce 
předškolních pedagogů je v souladu s mottem Alberta Einsteina: 
„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost“.  
 
V mateřských školách a v zařízeních podílejících se na předškolním vzdělávání pracuje adekvátní počet 
vysoce profesně erudovaných pracovníků, kteří mají k dispozici všechny materiálně technické podmínky 
pro kvalitní vykonávání své profese. V těchto předškolních zařízeních je poskytována výchova, vzdělávání 
a péče všem dětem bez rozdílu jejich vývojové úrovně, zdravotního stavu či sociálních podmínek jejich 
rodin a umožňuje maximální rozvoj potenciálu každého z nich. Mateřské školy a zařízení podílející se na 
předškolním vzdělávání jsou prostorem komunitního života a využívají svého vlivu na širokou veřejnost 
k předkládání hodnot vývojově posunujících společnost.  
 

https://map.ostrava.cz/nabidkovy-katalog-pro-ms/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/materske-skoly-penize-covid-karanteny-oniv.A220909_140259_domaci_imat
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Pracovní skupina všeobecným konsensem rozhodla o ponechání vize v tomto znění.  
Odůvodnění: vize je stále aktuální a platná.  
 
4. Aktualizace Návrhu priorit a strategických cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče 

Pracovní skupině byl v předstihu zaslán soubor Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 
2025. Oblast předškolního vzdělávání začíná se nachází na str. 8-13. V tomto dokumentu je potřebné na 
základě aktualizace SWOT analýzy a určení hlavních témat k řešení aktualizovat navrhované prioritní 
oblasti vzdělávání a Strategické cíle oblasti předškolního vzdělávání a péče. Pracovní skupina bere při 
aktualizace na vědomí také v loňském roce schválenou Strategii vzdělávání města Ostravy 2030.  
 
K. Synek uvedl, že aktualizací dokumentu Návrh priorit a strategických cílů vytvoříme strategický základ, 
ze kterého následně budeme vycházet při sestavování Akčních plánů rozvoje vzdělávání na roky 2023-
2025. Ze strategických cílů a Akčních plánů budou následně v projektu MAP IV (předpokládané zahájení 
projektu od 12/2023) vycházet vzdělávací a implementační aktivity projektu MAP ORP Ostrava IV. 
 
Pracovní skupina se bude při aktualizaci řídit následujícím:  

• potřebná připravenost na přechod na distanční vzdělávání 

• možné další začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (ne na úkor navyšování počtu dětí 

ve třídě) 

Pracovní skupina rozhodla dokončit tento bod korespondenčně: 

• Sdílený dokument pro vkládání připomínek se nachází zde:  

https://docs.google.com/document/d/1dVij4G8H4s8N6Pd--

9ExUlisCJ3KD3sk/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true  

• členky PS vloží své připomínky do pátku 14.10.2022, vedoucí PS předá výstup z PS do 21.10.2022 

K. Synkovi. 

 

5. Nabídkový katalog /aktivit/ pro MŠ  

Pracovní skupina projednala návrh vytvořené sekce na webových stránkách MAP ORP Ostrava III 

a dohodla se na úpravách:  

• je nutné doplnit obsahem části: Platforma zdravého stravování, Univerzity – Obhájené práce 

studentů, Univerzity - výstupy projektů OU 

• odstranit částečně obsah stránky Příklady dobré praxe (dle dohody z jednání PS) 

• návrh na úpravu dlaždice „Příklady dobré praxe“ na „Tipy pro rodiče“ nebo „Tipy na pomůcky“ 

nebo jiný (bude dohodnuto na příštím jednání PS nebo korespondenčně).  

• Přejmenovat (vytvořit nový piktogram) sekce „Platforma zdravého stravování“, změna názvu na 

„Platforma zdravého života“ 

• Vedoucí PS, Mgr. Chadzipanajotidisová, zajistí obsah sekce „Platforma zdravého života“  

• Mgr. Fodorová, PhD. bude požádána o zaslání odkazů na obhájené práce studentů a výstupy 

projektů OSU vztahující se k předškolnímu vzdělávání 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1dVij4G8H4s8N6Pd--9ExUlisCJ3KD3sk/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dVij4G8H4s8N6Pd--9ExUlisCJ3KD3sk/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true
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Podněty členů pracovní skupiny, diskuse  
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.  
 
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 říjen/listopad. Cílem kulatého stolu je mj. zvýšení 
odborných kvalit absolventů OSU.  
 
Dále bude naplánováno otevřené jednání pracovní skupiny s tématem zdravého stravování a výchově ke 
zdravému životnímu stylu.  
 

Exkurze v MŠ Hello, Ostrava-Poruba 
Pracovní skupina shlédla novou budovu MŠ Hello, Ostrava-Poruba. Pracovní skupina oceňuje kvalitu 
prostor, zázemí pro vedení MŠ, pedagogy, včetně zasedací místnosti pro porady, semináře apod. 
Zajímavostí MŠ je tzv. „zelená střecha“, pokrytá nízkými druhy rostlin, které vytváří atraktivní prostředí 
pro děti.  
 
Určení termínu příštího jednání PS 
Následující jednání PS proběhne dne 21.11.2022 od 13 hodin v MŠ Varenská, Ostrava, další jednání v MŠ 
Dětská, Ostrava – Waldorfská třída s mezinárodním certifikátem.  
 
Na příští jednání se přenáší bod „Nedostatečná výše ONIV“, článek k tématu se nachází ZDE.  
 
Realizační tým žádá vedoucí PS o projednání termínu evaluačního jednání (scénáře budoucnosti, cca 1,5 
hodiny) s doc. Mgr. Kateřinou Mikulcovou, PhD. Evaluační jednání je možné uskutečnit jako součást 
příštího jednání PS nebo jako samostatné prezenční či online jednání PS. Více informací bylo zasláno 
vedoucím PS doc. Glumbíkovou dne 19.09.2022. 
 
 
Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová    
vedoucí pracovní skupiny   

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/materske-skoly-penize-covid-karanteny-oniv.A220909_140259_domaci_imat

