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Zápis ze 3. 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:   Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, učebna Talentík 
Datum a čas:   21.11.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program jednání: 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 
2. Podrobnosti k Otevřenému jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči 

s tématem zdravého stravování dne 05.12.2022 od 14:00 
3. Nabídkový katalog pro MŠ 
4. Prohlídka učebny Talentík a MŠ Varenská 
5. Akční plány na druhé pololetí 2023, 2024 a 2025  

 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, přivítala přítomné členky pracovní skupiny, 
zástupce realizačního týmu MAP a poděkovala Mgr. Korcové za poskytnutí prostor pro jednání pracovní 
skupiny.  
 
2. Podrobnosti k Otevřenému jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči s tématem 

zdravého životního stylu v MŠ a akčního plánování dne 05.12.2022 od 14:00 

Pracovní skupina diskutovala a rozdělovala si úkoly k zajištění Otevřeného jednání pracovní skupiny 
pro předškolní vzdělávání a péči s tématem zdravého životního stylu a akčního plánování: 

• Místo: oslovit Mgr. Ivanu Češkovou (Dolní oblast VÍTKOVICE) ohledně poskytnutí místa (RT 

MAP), případně Kulturní dům Hrabová nebo Komunitní centrum Poruba (na místě telefonicky 

předjednáno Mgr. Adélou Mikeskovou, kapacita jen 50 míst, K. Synek bude informovat Mgr. 

Mikeskovou ohledně zajištění místa v DOV) 

• K. Synek informoval členky PS o záměru statutárního města Ostravy rozšířit aktivitu „Fajne školní 

bistro“ od roku 2023 také pro ostravské mateřské školy, o záměru města propojit „Fajne školní 

bistro“ s otevřeným jednáním PS pro předškolní vzdělávání a péči. Bylo dohodnuto, že se 

otevřeného jednání PS zúčastní také M. Segar (Magistrát města Ostravy) a jeden z dohodnutých 

kuchařů, kteří budou „Fajne školní bistro zajišťovat personálně“ (dohodne K. Synek),  

• Program otevřeného jednání: Úvod, představení cílů otevřeného jednání, akčního plánování 

v území, potřeba sběru informací pro přípravu akčních plánů MAP, MUDr. Boženský – primář 

dětského oddělení Vítkovické nemocnice – dětská obezita a vliv MŠ na zdraví dětí (bližší dohoda 

Mgr. Chadzipanajotidisová), sběr dat o potřebách škol prostřednictvím krátkého dotazníku, 

výživová poradkyně – vliv detoxikace na zdraví dětí i personálu MŠ (bližší dohoda 

Mgr. Chadzipanajotidisová), další prezentující Bonno, Bonduelle – prezentační stánky a zdravé 

občerstvení v místě konání (dohoda K. Synek, Mgr. Chadzipanajotidisová), informace 

https://map.ostrava.cz/nabidkovy-katalog-pro-ms/
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o technologických postupech při uchovávání potravin (Bonduelle, Mgr. Chadzipanajotidisová), 

Fajne školní bistro – zamýšlené aktivity pro rok 2023 (M. Segar, zajistí K. Synek).  

• Mgr. Chadzipanajotidisová informovala, že v pondělí 28.11.2022 se uskuteční pracovní schůzka 

ředitelek MŠ, které síťují MŠ v území ORP Ostrava – příprava dotazníku ke sběru informací z MŠ 

pro přípravu akčních plánů MAP 

• Vytvoření registračního google formuláře (nebudou sbírána jména, jen název mateřské školy 

a počet osob, které se zúčastní otevřeného jednání a pozvánky (K. Synek, rozeslat ihned 

po ujasnění místa konání),  

 
3. Nabídkový katalog pro MŠ 

• v rámci jednání pracovní skupiny byla zjištěna nefunkčnost některých odkazů – náprava 

K. Synek,  

• přejmenování dlaždice Příklady dobré praxe na Inspirativní příklady 

• Platforma zdravého života – uvést kontakt na vedoucí pracovní skupiny 

• Dlaždici KAP MSK nahradit dlaždicí Podpora nadání (využití dat z Talentova, dotační programy 

v této oblasti a další dostupné relevantní informace) 

• Oslovit PhDr. Fodorovou z OSU ohledně poskytnutí odkazů do dlaždice Univerzity (obhájené 

práce studentů, výstupy projektů OSU) 

 

4. Prohlídka učebny Talentík a MŠ Varenská 

Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská, provedla členky pracovní skupiny mateřskou školou, 
zejména učebnou Talentík. Učebna byla vybudována z místnosti, která byla dlouhodobě pronajímána 
ke sportovním účelům. Vznikl tak prostor pro učebnu ve tvaru písmene „L“, kde v jedné části se nachází 
školicí prostor (stoly, židle, projektor, plátno), ve druhé části pak samotná učebna Talentík s kvalitním 
vybavením nejen pro talentované děti – podnětné prostředí pro vyhledání a podporu nadání a talentu 
v MŠ. MŠ Varenská je statutárním městem Ostrava dlouhodobě podporována jako škola zabývající 
se touto tématikou. V MŠ také vznikají publikace, sešity a pracovní listy pro vyhledání a podporu nadání 
u dětí předškolního věku. Fotografie z učebny budou zveřejněny na webových stránkách projektu 
v záložce Pracovní skupiny.  
 

5. Akční plány na druhé pololetí 2023, 2024 a 2025 

S ohledem na délku diskuse k jiným bodům tohoto jednání bylo dohodnuto, že pracovní skupina 
projedná tento bod na příštím jednání PS.  
 
Do té doby se členky pracovní skupiny seznámí s aktuálně platným akčním plánem a na příštím jednání 
již budou probírány konkrétní návrhy.  
 
Aktuální akční plán bude členkám PS zaslán současně s tímto zápisem z jednání. Na webových stránkách 
je zveřejněn ZDE.  
 
Připomínky lze uplatnit osobně na lednovém jednání PS nebo s využitím sdíleného dokumentu. Sdílený 
dokument pro vkládání připomínek se nachází ZDE. K. Synek žádá členky pracovní skupiny v případě 

https://map.ostrava.cz/nabidkovy-katalog-pro-ms/
https://map.ostrava.cz/map-iii/pracovni-skupiny/
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2022/03/Akcni-plan-2022_2023.pdf
https://docs.google.com/document/d/15HqTQbf8krojuOVl2WfagBDckgCDz91b/edit?usp=sharing&ouid=109916034908640409414&rtpof=true&sd=true
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vkládání připomínek do sdíleného dokumentu o barevné odlišení textu s uvedením jména nebo využití 
komentářů s uvedením jména komentující osoby.  
 

7. Otevřené jednání PS s Ostravskou univerzitou (v rámci plnění Akčního plánu 2022-2023) 

K. Synek informoval členky pracovní skupiny, že na základě jejich požadavku byla kontaktována 
Ostravská univerzita (děkan PdF OSU doc. Jandačka), která projevila zájem o účast na otevřeném jednání 
pracovní skupiny, kam budou přizváni zástupci kateder speciální pedagogiky a preprimárního 
a primárního vzdělávání.  
 
Pracovní skupina žádá K. Synka o kontaktování příslušných kateder ohledně dohody termínu jednání 
a dalších podrobností. Termín nejlépe leden/únor 2023.  
 
8. Informace z projektu SYPO 

Vedoucí pracovní skupiny informovala o jejím působení v rámci metodického kabinetu pro předškolní a 
prvostupňové vzdělávání v rámci projektu SYPO. Uvedla oblasti, kterými se kabinet zabývá a vazbu 
oblastní kabinety/krajské kabinety/národní kabinet. Díky tomuto propojení je možné předávat do 
metodických kabinetů podněty k projednání (podněty mohou zasílat členky pracovní skupiny i všechny 
MŠ v ORP Ostrava). Příslušnému metodickému kabinetu budou předány také výstupy z dotazníků potřeb 
škol realizovaného v rámci otevřeného jednání pracovní skupiny dne 05.12.2022.  
 
Mgr. Chadzipanajotidisová dále informuje, že na základě zapojení do různých projektů (MAP ORP 
Ostrava III, SYPO aj.) došlo v území k propojení všech MŠ, které projevily zájem. Členky pracovní skupiny 
(7 ředitelek MŠ) oslovily každá cca 10-15 MŠ k vytvoření neformálních „podskupin“ k PS pro předškolní 
vzdělávání a péči – mnohem kvalitnější, osobnější tok informací, sdílení zkušeností, plánování aktivit 
v území, koordinace vzdělávání pedagogů aj.  
 
9. Závěr a určení termínu příštího jednání PS 

Pracovní skupina žádá K. Synka o zaslání výstupů z dotazníkového šetření týkajícího se potřeb škol (bude 
zasláno spolu se zápisem z jednání).  
 
Termín příštího jednání: 16.01.2023 od 13:00 hodin v místnosti č. 207 Magistrátu města Ostravy.  
 
Zapsala: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová    
vedoucí pracovní skupiny   


