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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
          

ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI   
                           MAP II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO 
ORP Rumburk

Reg. č. žádosti:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704

Datum konání: 30. 5. 2019 

Čas konání: 14:00 – 16:00

Místo konání: Restaurace Zátiší, Rumburk

Přítomni:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Program 2. jednání:
1. Úvod, zahájení
2. Aktuální informace o projektu MAP II, realizované a plánované aktivity
3. Průběžná evaluační zpráva projektu MAP II
4. Doporučené aktivity Implementace MAP II na školní rok 2019/2020 na školení či vzdělávání v oblasti

inkluze (Návrhy PS)
5. Doporučené  vhodné  aktivity  Implementace  MAP  II  na  školní  rok  2019/2020  pro  školy  a  zároveň

náměty na vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a pro asistenty pedagogů (Návrhy PS)
6. Diskuse k aktivitám Implementace MAP II pro nadané žáky (Návrhy PS)
7. Různé
8. Závěr 

Průběh jednání:

Členky Pracovní skupiny pro rovné příležitosti (dále jen PS) uvítala vedoucí PS, paní Zdeňka Tomagová. Přivítala
také konzultantku inkluzivního vzdělávání Agentury pro sociální začleňování, paní Mgr. Kateřinu Hanouskovou,
členku Řídícího výboru MAP II, a Mgr. Lenku Svobodovou, členku Realizačníhu týmu MAP II. Hana Kracmanová,
hlavní manažerka projektu MAP II, se z jednání z pracovních důvodů omluvila. 

Lenka Svobodová podala zúčastněným informace o realizovaných a plánovaných aktivitách MAPII. Stručně 
představila dosud realizované a plánované aktivity projektu a aktivity Implementace za období 11/2018 - 
5/2019(6/2019) pro cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci školských zařízení: uskutečněné vzdělávací 
semináře (2 legislativa, 2 výuka/děti s PAS, 4 efektivní komunikace, problémové situace, 4 inspirace k metodám 
výuky), uskutečněné další aktivity (1 výjezdní pracovní setkání - obohacení výuky, 1 setkání rovné příležitosti ve 
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vzdělávání, 2 setkání kariérových poradců, 1 přípravný tým k Interaktivní výstavě vzdělání a povolání 
forEducation&Jobs2019). Pro cílovou skupinu dětí a žáků proběhly/probíhají tyto akce: Živá knihovna vzdělání a
povolání 500 účastníků;  aktivity spolupráce vícero školských zařízení 1400 účastníků; přírodovědné exkurze do 
národního parku 400 účastníků, vědecké laborky 1000 žáků. Informaci vzali přítomní na vědomí.

Hana Kracmanová,  hlavní  manažerka  projektu,  nepředložila  k datu  jednání  PS  průběžnou evaluační  zprávu
projektu MAP II, kterou měly členky dle programu jednání mít k dispozici. Předložení této zprávy je přislíbeno
ze strany Hany Kracmanové v co nejkratším termínu. Zpráva bude zaslána PS elektronicky k připomínkám. 

Členky  pracovní  skupiny  podrobně  diskutovaly  doporučené  aktivity  Implementace  MAP  II  na  školní  rok
2019/2020 na školení či vzdělávání v oblasti inkluze. Konkrétně doporučují zajištění/uspořádání následujících
aktivit a ukládají Lence Svobodové informovat RT a po diskusi zahájit přípravu a organizační zajištění těchto
aktivit:

1. Kazuistický seminář k integrování  dětí s PAS:  návrh  řečníků -  Mgr.  Zuzana Votrubová,  Česká Lípa -
dětská psycholožka, Mgr. et Mgr. Denisa Salabová, zástupce Speciálního pedagogického centra Děčín,
Bc.  Štefánie  Plešingerová,  Dis,  ředitelka  MŠ  Varnsdorf,  Křižíkova  2757,  Mgr.  Veronika  Strolená,
řetitelka MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, Bc. Andrea Kraušnerová, ředitelka MŠ Rumburk, Krásnolipská
463, Mgr. Jitka Slaninová, ředitelka MŠ Lobendava. Cílem je zajistit výměnu zkušeností, návrhů řešení a
nových přístupů.

2. Setkání rodičovské skupiny dětí s PAS – facilitovaná diskuse - sdílení problémů/trápení rodičů, zároveň
zvýšit  informovanost  rodičů,  na  co  mají  právo.  Návrhovaný  facilitátor  -  paní  Korecká,  dříve  SPC
Mostecko;  pokusit  se  o  pravidelné  setkávání  malé  rodičovské  skupiny  pod  vedení  SpecZŠ  Jiřina
Špicarová/Černá (SpecZŠ), popř. p.  Král SPC ÚSTÍ.

3. Odborný seminář  v regionu zajistit  ve  spolupráci  s LIRA –  Kateřina Jírová.  Užitečné by bylo  zajistit
pedagogům přímo konzultace ve třídách, avšak toto je kapacitně velmi problematické. 

Diskuse byla zakončena systémovým požadavkem na speciálně pedagogická centra, která by měla zaštiťovat
komunikaci  s rodiči,  zřídit  stacionář  a  plnit  další  úkoly  (to  vše  samozřejmě  na  základě  personálního  a
metodického  posílení  SPC  v oblasti  Šluknovska,  tzn.  SPC Rumburk,  které  je  aktuálně  také  zatíženo  velkým
množstvím žádostí o  vyšetření  a  podporu dětí,  převážně z důvodů jiných typů postižení  či  znevýhodnění  -
především  z  důvodu  vady  řeči  a  mentálního  postižení.  Konkrétně  by  bylo  vhodné  vyškolení  odborného
pracovníka, zaměřeného na péči o děti s PAS, který by nejen zajišťoval podpůrná opatření dětem ve škole při
jejich vzdělávání, ale měl prostor se zaměřit i na samotné rodiče, rodiny, pomoc pečujícím osobám).

Členky PS diskutovaly vybavenost asistentů pedagogů po ukončení základního kurzu a podpořila další 
vzdělávání této skupiny pedagogických pracovníků. Členky PS by podpořily zahrnutí více praxe do kurzů 
asistenta pedagoga, inspirující je například kurz z nabídky Rytmus s 60 hodinami praxe.  PS doporučuje do 
aktivit Implementace MAP II na školní rok 2019/2020 pro školy zahrnout vzdělávací akce pro asistenty 
pedagogů, konkrétně:

4. Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní  seminář pro asistenty pedagoga (32h) z nabídky Nová škola,
o.p.s.

5. Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem (16h) z nabídky Nová škola, o.p.s.

Zároveň PS diskutovala požadavky na vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Vzhledem k počtu integrovaných
žáků rostou nároky na pedagogy i v oblasti speciální pedagogiky. V tomto tématu se mi však nepodařilo najít
ucelenou  nabídku  vzdělávání.  Jedná  se  o  velmi  komplexní  problematiku,  přičemž jednotlivá  specializovaná

                                                                                                  



pracoviště se zaměřují  jen na některé typy problémů. Chybí však vedení,  jak pracovat s  dětmi s poruchami
chování. Efektivnější v tomto směru jsou kazuistické semináře se zaměřením na určité druhy postižení. Věra
Forferová se souhlasem přítomných mezi pořádané/podporované aktivity MAP II navrhuje zařadit:

1. Kurzy pro pedagogické pracovníky Mansio – i) Spolu a jinak ve vzdělávání, ii) Spolu a jinak ve školním
poradenství, iii) Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole.

2. Video trénink interakcí viz http://www.centrumrozum.cz/videotrenink-interakci
3. K  podpoře  změny  myšlení   učitele  –  Feuerstein  metoda  –  viz  např.

http://www.atc-feuerstein.cz/clanek/41-Kurzy-FIE/index.htm kurzy  FIE  I,  FIE  II,  tyto  kurzy  jsou
s časovou dotací 80 hodin.

Rovné příležitosti jsou pro každého, pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, i pro děti nadané, na ty
český vzdělávací systém celostátně zapomíná. Přítomní byli informováni o aktivitách pro nadané děti, které
nabízí MENSA ČR a NIDV. K tématu proběhla diskuse. Členky PS nepodpořily návrh uspořádání semináře pod
vedením L. Měchurové z MENSA ČR a navrhly kurz Systematický úvod do problematiky nadání pod vedením K.
E. Venclové z dílny NIDV. Zároveň podpořily uspořádání semináře Tvořivost, logika a úlohy pro nadané děti
z nabídky NIDV. Navrhují RT zajistit konání seminářů v regionu. Další užitečné informace a praktické zkušenosti
by  mohla  předat  Mgr.  Tereza  Beníšková,  PPP  Kadaň.  Zároveň  jako  vhodná  hra  k pořízení  do  škol  byly
diskutovány: Da Vinciho kód – rozvoj logiky; Barevný kód - rozvoj představivosti, Soubor zrcadel – prostorová
představivost.

K dalším podnětů v oblasti vzdělávání, př.  Pracovní listy k péči o nadané žáky – Janečková, Manželé Kopřivovi –
kurz Respektovat a být respektován, se členky PS vrátí v podrobnější diskusi na dalším jednání.  K poptávce po
etickém  vzdělávání  členky  je  zmíněna  možnost  realizace  etických  dílen  zdarma  či  s minimální  finanční
spoluúčastí  ve  spolupráci  s Pavučina,  o.p.s  –  program  Etický  směr  -  Kompásek nebo  osvědčené
www.hope4kids.cz.   Členky  PS  byly  informovány  o  připravovaných  akcích  s lektorem  Robertem  Čapkem
(seminář + veřejná debata 04/2020).

Dagmar Hadravová informovala o problematickém systému státních dotací  na podporu předškolních klubů.
Jejich přínosy jsou nesporné a je třeba zajistit kontinuitu. Vzhledem ke změně vyplácení státních dotací došlo
v roce 2019 k významné prodlevě (rozhodnutí pro kalendářní  rok 2019 nejsou stále známy),  z  toho důvodu
ukončil např. předškolní klub ve Šluknově svou činnost. 

Vedoucí PS,  závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast na přípravě i na jednání. Termín dalšího
jednání bude sjednán operativně. Předpokladem je přelom začátek školního roku 2019/2020. Všechny členky
budou řádně informovány prostřednictvím e-mailu.

Úkoly vyplývající z jednání:

Úkol: Kdo: Lhůta:
Dle textu Lenka Svobodová – člen RT Další jednání PS
Předložení rámcového plánu 
aktivit na školní rok 2019/2020

Hana  Kracmanová  –  hlavní
manažerka projektu

bezodkladně

Zápis vypracovala:                          Mgr. Lenka Svobodová, členka RT
Zápis ověřila:                                   Mgr. Bc. Zděnka Tomagová, vedoucí PS pro rovné příležitosti
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Mgr. Lenka Svobodová              

Mgr. Bc. Zděnka Tomagová ………………………………………………………………………………

Ve Varnsdorfu dne: 11.6.2019

Přílohy:

1) Prezenční listina
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