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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 4.12.2018 – 14,00 -16,00 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

 

místo konání:    ZŠ VENDRYNĚ 236, OKR. RM 

 

 

účastníci jednání:  Mgr. Bohuslava Burá 

    Mgr. Nina Cimbolincová – omluvena pro nemoc 

    Mgr. Eva Gibiecová 

    Mgr. Jana Heczková  

    Bc. Marta Ševčíková 

    Mgr. Helena Balcarová – host 

    Mgr. Jolana Heczková - host 

 

viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

1. Přivítání členů i hostů z Centra kolegiální podpory. 

2. Závěry z MAP I – shrnutí, návrhy na zlepšení 

Byly představeny jednotlivé body ze Závěrečné evaluační zprávy MAP I a závěry, 

které budou přeneseny do MAP II. Členové s návrhy souhlasili. 

Pracovní skupina revidovala SWOT analýzu do této podoby: 

Silné stránky Slabé stránky 

- Inkluze ve školách se běžně 
rtealizuje 

- Spolupráce škol a organizací 
- Dobře fungující školy dle § 16 

odst.9 
- Podpora škol od zřizovatelů 
-  

- Vysoký počet žáků v e třídách 
- Nedostatek pracovníků v PPP – 

dlouhé čekací lhůty 
- Nedostatek klinických logopedů, 

dětských psychologů, psychiatrů 
- Nedostatek kvalifikovaných a 

erudovaných pedagogů a 
asistentů 

- Nedostatečné materiální, 
technické a prostorové  vybavení 
pro děti i učitele 

- Chybějící zázemí pro personál 

Příležitosti Hrozby 

- Činnost speciální školky a 
přípravné třídy 

- Nižší počty dětí a žáků ve třídách 
- Tandemová výuky 
- Sdílení zkušeností 
- Činnost Centra pro kolegiální 

- Do MŠ se dostávají stále mladší 
děti 

- Do MŠ se dostává stále více dětí 
ohrožených školním neúspěchem 

- Nesystémový přístup ze strany 
státu 
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odporu - Zvyšující se administrativa 
- Financování inkluze do budoucna 
- Přenášení zodpovědnosti na 

školy a PPP 

 

3. Návrh aktivit: 

- Zajistit bezbariérovost všech MŠ a ZŠ v rámci ORP. 

- Vzdělávání pedagogů MŠ  zaměřené na poruchy chování. 

- Zajistit účast odborníka na místě v rámci vyšetření – jedná se především o šetření v MŠ 

(raná péče) 

- Věnovat větší pozornost práci s talenty – vzdělávání pedagogů, výměna zkušeností, 

příklady dobré praxe, nákup pomůcek 

- Připravit setkání speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a školních asistentů v rámci 

ORP se zaměřením na výměnu zkušeností 

- Postupné zapojení odborníků z nově vznikajícího Centra kolegiální podpory , 

informovaní všech zapojených subjektů o jeho činnosti 

- Nákup pomůcek pro CKP – vytvoření principů a pravidel pro výpůjčky 

 

     

 

 

Termín dalšího setkání: 

15.1.2019 –  15,00 -  Třinec 

 

 

Zapisovatel:       Mgr. B. Burá 

 

 

 

 


