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Zpráva o činnosti výboru SPV, z.s. za rok 2022 (od posledního Sněmu 
v dubnu 2022) 

  
Pravidelné setkávání výboru SPV minimálně 1x měsíčně, řešení vždy aktuálních problémů  a podnětů členů.  
 
Obsah setkání za uplynulé období:  
 

 Vyřešeny administrativní změny v souvislosti se změnou předsedy a sídla SPV (stávající adresa: Praha 
7, Na Výšinách 3) 

 Návrhy na úpravy stanov SPV (členky dostaly jako přílohu, případné náměty na úprav  lze na sněmu 
projednat) 

 Aktualizace www stránek SPV 

 Práce na inovaci kontaktů na členy SPV – rozeslání dopisu, vypracování on – line dotazníku pro 
stávající i případné nové členy 

 Příprava sněmu on – line prosinec 2022 a jarního sněmu 2023 

 Přání a gratulace Doc. Evě Opravilové k životnímu jubileu 

 Zapojení do projektů a diskuse nad strategickými materiály MŠMT a Hlavního města Prahy 
k předškolnímu vzdělávání:     
- Projekt k IKAP 2, který směřuje ke zvýšení kvality odborných praxí v MŠ  - zapojeno několik členek 

SPV 
- Účast na kulatém stole ke koncepci MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ k oblasti 

předškolního vzdělávání 
- Navázání kontaktu s MŠMT (pan Mgr. Matouš Bořkovec) – náměty na systémové řešení 

financování praxí v MŠ 
 Účast na jednáních mezirezortní pracovní skupiny (dříve poradní sbor nový název MŠMT)  - 

 Sešli jsme Dr.Věra Jakoubková - setkání se uskutečnilo dvakrát a náplní schůzek bylo vždy umístění 
ukrajinských dětí do mateřských škol včetně k tomu nové příslušné legislativy. 

  Rada zabývala zpracováním podkladů na ocenění Doc. PhDr. Evy Opravilové CSc, stříbrnou medailí 

předsedy Senátu ČR.  (k návrhu se připojila náměstkyně ministra školství prof. PaedDr. Radka 
Wildová, CSc, . doc. PhDr. Jana Stará Ph.D., doc. PhDr.Jana Uhlířová CSc, PaedDr. Helena 
Hazuková CSc., doc.PhDr. Hana Dvořáková CSc., PhDr. Michaela Kaslová. Návrh za SPV předložila 
paní senátorka MUDr. Jitka Chalánková. Ocenění bohužel od předsedy senátu neobdržela). Znovu se 
pokusíme zajistit v roce 2023 

 
Možnosti realizace DVPP – SPV má akreditaci k DVPP – Akreditace udělena do 1. 6. 2024 pro vzdělávací 
programy: 

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 

 Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pedagogů MŠ 

 Rozvoj metodických kompetencí učitelek MŠ v oblasti výtvarných činností 

 Rozvoj metodických kompetencí učitelek MŠ v oblasti hudebních činností 
 

Odborné aktivity jednotlivých členů – publikační a editorská činnost, organizování a lektorská činnost dalšího 
vzdělávání učitelek MŠ 
 
Petra Martinovská – vedoucí projektu iKAP2 Komplexní program rozvoje klíčových oblastí (OP VVV) na 
podporu kvality odborných praxí studentů v prostředí MŠ 

Společnost pro předškolní výchovu z.s. 
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Hlavním partnerem projektu je  Hospodářská komora hl.m. Prahy https://www.hkp.cz/ikap-praha (realizace 
6-2021 do 11-2023) 

V rámci projektu vzniknul portál „prazskeskoly.cz“. kde vyjma jiných informací o vzdělávání a  školství v hlavním 

městě,  je i popis  realizovaných aktivita soubor  článku z oblasti předškolního vzdělávání.  

 

Aktivita Název: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ  

Subaktivity  

SA01: Ustavení a činnost platformy kolegiální podpory MŠ  

SA02: Screening praxí v prostředí MŠ  

SA03: Workshopy a další opatření podpory MŠ 

KA06 je zaměřena na oblast pedagogických praxí budoucích pracovníků s dětmi předškolního věku. Zapojeno 
je 30 MŠ. Výstupem je screening, Metodika praxí, vzdělávací cyklus pro mentory  a vzdělávání na prohloubení 
kompetencí  mentorů i  tutorů (mentor= ved. Učitelka praxí v předškolním  zařízení, tutor =ved. učitelka praxí 
vzdělavatele). 
 
Eva Svobodová – semináře pro učitelky MŠ, workshopy a letní prázdninová škola (témata např. Individualizace, 
Matematická pregramotnost, Environmentální pregramotnost).  Tvorba Metodických publikací, realizace 
projektu TAČR – on line předškolní vzdělávání  
 
Hana Nádvorníková - semináře a webináře pro organizaci INFRA – oblast polytechnické pregramotnosti, 
spolupráce s nakladatelstvím Raabe, spoluúčast na realizaci projektu iKAP2 – zvýšení kvality praxí žáků a 
studentů pedagogických škol  
 
Pavla Kicková – členka redakční rady časopisu Informatorium  
 
Michaela Eklová  -   zástupce SPV v radě pro programy Erasmus+ a Evropský fond solidarity  = vrcholný poradní 
orgán národní autority - sleduje a dohlíží nad celkové směřování programů v ČR - platforma pro zástupce 
klíčových aktérů řízení a realizace programů ke sdílení informací a podpoře jejich spolupráce a synergií, které 
mají v konečném důsledku pozitivní dopad na informovanost a přístupnost programu všem účastníkům Výbor 
pro oblast vzdělávání programu Erasmus+ (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské 
vzdělávání, vzdělávání dospělých) Výbor pro oblast mládeže a sportu programu Erasmus+ a program Evropský 
sbor solidarity (neformální vzdělávání mládeže, práce s mládeží, dobrovolnictví a solidární aktivity) 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                     
 

 
 

 

 

Zapsala Mgr. Hana Nádvorníková 
členka Výboru SPV 

 

Výbor SPV                                                                   
MgA. Petra Martinovská  

Předsedkyně  SPV,z.s. 
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