
 
ZÁPIS 3. SETKÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 
 

Datum konání: středa 7. října 2020, 14:00 – 15:30 hod.  
Místo konání:   MČ P7, Caffé Collection OC Stromovka, Praha 7 
Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 
Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupina pro 

financování 
Zapsal/a: Romana Růžičková 

 
Program: 

1. Hlavní cíl PS (v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+): zlepšovat kvalitu 
předškolního vzdělávání a nástroje k jeho naplňování  

2. Návrhy aktivit vedoucích k naplnění dílčích cílů 
3. Diskuse 
4. Dohoda na termínech jednání PS v 1. pol. 2021 
5. Shrnutí, výstupy, úkoly 

Ad 1. Hlavní cíl PS  

● zlepšení kvality předškolního vzdělávání v Praze 7 
● zajištění kvalitních učitelek/učitelů MŠ – otázka pregraduálního vzdělávání (SPgŠ vs 

VOŠ vs Bc.) = potřeba vysokoškolsky vzdělaných učitelek; aktuálně je profil absolventa 
velmi široký – chybí specializace 

● zlepšení spolupráce se ZŠ 
● podpora digitálních kompetencí učitelů 
● vyhodnocování úspěšnosti dětí při ukončování vzdělávání v MŠ a práce s výstupy 

Ad 2. Návrhy aktivit 

● Sdílení zkušeností a dobré praxe, např. dříve oblíbené metodické sdružení pro VV 
(fotografie z projektů na web, zveřejnění ŠVP apod.) 

● Vzájemné hospitace 
● Videotréninky 
● Uvádějící učitel (využávání triád – vedení – nový učitel – mentor) 
● Sdílení v rámci řízení MŠ 
● DVPP – např. spolupráce a komunikace s rodiči 
● Vedení on-line konzultací s rodiči, on-line porad  



 
● Sdílení zkušeností on-line - např. výuková videa na YouTube (pravděpodobně nebudou 

mít paní učitelky zájem se prezentovat) – možnost motivovat je finanční odměnou 
z MAP II 
 

Ad 3. Diskuse 

● Zrušení výjimky z max. kapacity a dodržení legislativně stanoveného počtu 24 dětí 
(2022 pouze 20 dětí) - možnost zrealizovat kulatý stůl se zřizovatelem na téma 
přijímání dětí do MŠ 

● Dodržovat zásadu překrývání učitelů na třídě 
● Nastavení Katalogu prací ve vztahu k profesi učitelek MŠ – je chybné (nastavuje MPSV, 

nikoliv MŠMT) 
● Doplňování kvalifikace stávajících učitelek např. dálkovým studiem 
● Znovu otevřít diskusi ohledně zařazení ŘMŠ do 12. platové třídy 
● Potřeba vypracování strategického plánu (vize každé MŠ – ve spolupráci se 

zřizovatelem, který má vytvářet podmínky) 
● Zrušení DS a jejich nahrazení jeslemi - dojde k přesunu dětí do obecních školek, čímž 

ubydou místa v MŠ 
● Potřeba sdíleného „hodinového školníka“ (těžko se shání instalatér apod.) 
● Problematika identifikace vad (zrakové, sluchové apod.) 
● V rámci MČ by bylo vhodné zřídit v jedné MŠ speciální třídu pro děti s omezeními 

(např. výživovými) – je náročné připravovat několik typů jídla 
● Možnost zrealizovat kulatý stůl se zřizovatelem na téma přijímání dětí do MŠ 
● Zajištění vybavení učitelek MŠ pro případ distanční výuky – vybavení do každé učebny 

Ad 4. Dohoda o termínech setkání PS 

Další společné setkání PS: 20. 1. 2021, 24. 3. 2021, 19. 5. 2021, vždy od 14:00 hod.  

Ad 5. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Dotazník potřeb IT vybavení učitelek MŠ RT MAP II 

Poptat učitelky ochotné sdílet, natočit video apod. RT MAP II 

Dohodnout sdílení mezi MŠ na poradě ředitelů 15. 10. 2020 

Zjistit zájem o typy vzdělávacích kurzů, viz podklad RT MAP II 

Oslovení lektorů tématu dle zájmu MŠ Garantka PS 

Poptávka „hodinového školníka“ RT MAP 



 
Otevřít na OVPŘ otázku kapacity MŠ a zařazování ŘŠ do 
platových tříd, příp. realizovat kulatý stůl 

RT MAP 

Zápis bude zaslán členům PS k připomínkám RT MAP 

 


