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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: pondělí 20. května 2019, od 9:00 hod. 

Místo konání: Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodoku-
mentace pro potřeby dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Martin Kocur. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS: 
o proběhnuvším dotazníkovém šetření a jeho aktuálním vyhodnocování, průběžně připravovaných a realizovaných 
aktivitách spolupráce a posezení nad šálkem kávy na téma kariérového poradenství. 

Krátce se diskutovalo o aktivitě spolupráce Voda & písek: o formální stránce zápůjčky, testování modelového kusu 
pořízených vaniček a vytvoření souboru příkladů dobré praxe. Zdeňka Platošová dále seznámila přítomné 
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s proběhnuvším workshopem s rodiči, který se uskutečnil 6. března 2019 v Mateřské škole Frýdek-Místek, Anen-
ská 656. O závěrech tohoto workshopu (zápis z něj je přílohou tohoto zápisu) se rovněž krátce diskutovalo. Zopa-
kovala nabídku na realizaci dalších workshopů a zdůraznila, že nosným tématem těchto workshopů sice musí být 
kvalita společného vzdělávání, ale současně lze s rodiči řešit i další potřebná témata. Dále se diskutovalo o aktivi-
tách spojených s kariérovým poradenstvím v mateřských školách. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního 
plánu 2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 
150 000 Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce 
pro děti. Sběrem námětů na mimoškolní aktivity a další aktivity spolupráce byl na minulém jednání PS pověřen její 
vedoucí, Martin Kocur. 

Zdeňka Platošová uvedla, že tímto jednáním se uzavírá možnost aktualizace ročního akčního plánu 2019 a přípra-
va ročního akčního plánu 2020. Buď se PS na místě rozhodne o přípravě konkrétních mimoškolních aktivit spolu-
práce a v druhém sledu ostatních aktivit spolupráce, nebo bude v těchto ročních akčních plánech bez aktivit 
(kromě již běžících). 

Martin Kocur informoval přítomné, že v mezidobí od posledního jednání PS neobdržel žádné náměty. Z jednání 
metodického klubu mateřských škol, které předcházelo jednání PS, však vzešel (zatím nekonkretizovaný) námět 
na práci s dětmi ve školních dílnách. Zdeňka Platošová k tomu uvedla, že by bylo nutné tuto aktivitu doplnit 
o nástavbu tak, aby byl splněn požadavek na inovativnost a spolupráci mezi zapojenými organizacemi. 

Další aktivity pro inspiraci: 

 Setkání se složkami integrovaného záchranného systému: Zdeňka Platošová k tomuto námětu uvedla, 
že síťování s jinými organizacemi než školami aktivitám spolupráce může jen prospět. Dotaz: Bylo 
by za spolupráci považováno setkání dětí a pedagogů z více škol na jednom místě? Odpověď: Ano. Dotaz: 
Musí být mimoškolní aktivita realizována mimo provozní dobu školy? Odpověď: Bohužel ano. Dotaz: 
Je možné hradit z prostředků projektu dopravu? Odpověď: V omezeném rozsahu ano. S ohledem na blížící 
se limit na dopravu, bude případně výše výdajů na dopravu krácena PS Zázemí, případně přímo řídícím vý-
borem. 

 Mapování a úklid studánek: Aktivitu by bylo možné realizovat o víkendu s rodiči, otázkou však je, jak moti-
vovat rodiče k účasti. 

 Mapování povolání babiček a dědečků: Výstupem aktivity by mohl být společný sborníček povolání. 
 Den Země spojený s úklidem obce. 
 Pěvecká vystoupení spojená s nácvikem jedné písně v zapojených školách. Zapojit by bylo možné i rodiče 

s hudebními nástroji. 
 Obec nebo škola dětskýma očima: Podobné aktivity jsou v mateřských a základních školách realizovány 

v souvislosti s přípravou obecních strategických plánů. Děti prostřednictvím výtvarných a psaných (v přípa-
dě starších žáků) prací vyjadřují svůj názor na současnou situaci a vizi rozvoje své obce. Analogicky by šlo 
s dětmi pracovat na téma jejich školy. Výstupem by mohl být společný sborníček nebo kalendář. Otázkou 
je, jak takovou aktivitu realizovat mimo provozní dobu školy. 

 Výtvarná a literární soutěž: K jejímu částečnému zajištění v uvedeném případě vedl sponzoring Biocelu. 
V jeho prostorách proběhla vernisáž dětských prací. Na závěr aktivity děti navštívily Velké Losiny. 

 Výtvarná soutěž na téma Prašivá: Dětské práce by bylo možné vystavit na chatě Prašivá. Společnou aktivi-
tou by mohl být výšlap dětí s rodiči a učitelkami spojený s plněním různých úkolů cestou. Zdeňka Platošo-
vá uvedla, že z prostředků MAPu by šlo kromě jiného hradit výdaje na ceny pro děti, garanta aktivity i or-
ganizační výdaje spojené s jednotlivými stanovišti po trase. 

 Výsadba stromků: V uvedeném případě se aktivita setkala s velkým zájmem prarodičů. 

Diskutována byla rovněž možnost cvičení, resp. tance pro děti. K tomuto Zdeňka Platošová uvedla, že z prostřed-
ků projektu nelze, bohužel, hradit výdaje spojené s pohybovými (sportovními) aktivitami. 
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Společně se zápisem bude rozeslán formulář podkladů pro aktivitu spolupráce. Sběrem námětů je i nadále pově-
řen vedoucí PS, Martin Kocur. Obsahovou náplň námětů lze konzultovat se Zdeňkou Platošovou. 

Další jednání PS se uskuteční 16. září 2019 od 9:00 v Mateřské škole Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318. 

ZÁVĚR 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Martin Kocur 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Zápis a další podklady z workshopu s rodiči, konaného 6. března 2019 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   Workshop s rodiči 

Termín konání: středa 6. března 2019, od 15:30 hod. 

Místo konání: Mateřská škola Frýdek-Místek, J. Trnky 63 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Úvodní slovo (Jana Poulíčková – zástupkyně ředitelky mateřské školy Anenská, Frýdek-Místek) 

2. Výklad k problematice (Hana Poliaková – Pedagogicko-psychologická poradna) 

3. Diskuse k tématu 

ÚVODNÍ SLOVO 

Jana Poulíčková z mateřské školy Anenská, Frýdek-Místek přivítala všechny přítomné a představila cíl workshopu: 
informovat, co je to školní zralost u předškolních dětí a jaký je postup v případě, ţe rodič uvaţuje o odkladu školní 
docházky. 

VÝKLAD K PROBLEMATICE 

Po úvodním slovu Jany Poulíčkové vystoupila Hana Poliaková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny 
(dále jen „PPP“), pracoviště Ostrava. Představila pojmy jako je školní zralost, nezralost a doporučila literaturu 
a pracovní sešity, které mohou rodiče vyuţít v rámci předškolní přípravy dovedností svého dítěte. Informovala, 
ţe vyšetření zralosti v PPP probíhá většinou od měsíce března a zápisy do základních škol od měsíce dubna. Od-
klad školní docházky iniciuje zpravidla rodič, na základě zprávy z PPP a od pediatra. PPP pracuje s poruchami 
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chování a učení. Školní pedagogické centrum řeší uţ děti, které mají nějaký zdravotní či psychický handicap. Také 
pro vyšetření u klinického psychologa je potřeba razítka, doporučení z PPP. 

Ţádosti do PPP se posílají od konce ledna. Školská zařízení zpravidla vyţadují zprávu z PPP jiţ u zápisu dítěte 
k povinné školní docházce. Ze zákona však nemusí být. Lhůta pro doloţení zprávy je do konce srpna. PPP se snaţí 
zpracovat ţádosti do konce měsíce května. PPP vítá zprávu, podnět i z mateřské školy. Je třeba zmínit, ţe školka 
můţe navrhnout odklad, potaţmo vyšetření na PPP. Rodič můţe však vyšetření odmítnout a zapsat dítě k povinné 
školní docházce. V případě, ţe je dítě nezralé pro školní docházku, zaţívá neúspěch a ten můţe dítě doprovázet 
aţ do vyšších tříd. Stává se, ţe po prvním pololetí první třídy se vrací do školky, zejména v případě sociálně sla-
bých rodin. 

Každému doporučení dítěte k vyšetření u PPP ze strany mateřské školy by měla být tedy věnována 
dostatečná pozornost. 

Vyšetření dítěte provádí psycholog, bez rodiče. Sleduje se: 

 úchop tuţky (trojúhelníkové tuţky) – dobré neustále hlídat, trénovat psaní (vlnky) ve stoje na pevném 
podkladu 

 kresba postavy (obsahová stránka, synchronizace, geometrické tvary, navazování jednotlivých prvků) 
 všeobecný přehled (věk, datum narozenin, bydliště, barvy (základní i doplňkové), prostorová orientace, 

společenská konvence, matematické dovednost: počítání do pěti, sluchové rozlišování: první a poslední 
písmeno slova, zrakové rozlišování: zrcadlové tvary, úroveň verbálního projevu, vady řeči, vyjadřovací 
schopnosti, lateralita (střídání rukou) + dominance oka 

 a další podle potřeb a průběţných výsledků vyšetření 

Během celého vyšetření se pozoruje pracovní morálka, jestli vydrţí sedět, poslouchat nebo zda utíká za rodičem. 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě zprávy PPP, pediatra. 

DISKUSE K TÉMATU 

Proběhla diskuse k tématu, v níţ zaznělo následující: 

 Kde má být vyšetřeno dítě s poruchou zraku? Doporučena poradna v Opavě, která se vadám zraku věnuje. 
 Poruchy ADHD: ADHD se diagnostikuje na základě řádného vyšetření. Ostatní poruchy „pozornosti“ či 

ţivějšího projevu dítěte jsou většinou jen následky nedůsledné výchovy. 
 Výše pokuty za dodatečný odklad povinné školní docházky. V případě, ţe si rodiče vzpomenou, ţe by dítě 

mělo nastoupit do první třídy např. po půl roce, zaplatí finanční pokutu ve výši 2 000 Kč. O dodatečném 
odkladu povinné školní docházky rozhoduje opět pouze ředitel školy. 

 PPP Ostrava má na svých webových stránkách desatero pro rodiče. Rodiče zde mohou najít inspiraci. 
 Účastníkům workshopu byly předány pracovní materiály k samostudiu (co je vhodné u předškoláka rozví-

jet, tipy na vhodnou literaturu či pracovní sešity, na vhodné cvičení a hry, které rozvíjí dovednosti předško-
láka). 

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Lenka Izsóvá 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina  

Pracovní materiály k samostudiu pro rodiče 














