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Zápis z jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll. Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

Místo konání: Choceň 

Datum a čas: 15. 1. 2020 16:00 – 18:00 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

 

Zápis: 

 

 Po uvítání byli představeni noví možní členové skupiny. Byly provedeny 

administrativní náležitosti.  

 Pro nové členy byl vysvětlen pojem MAP a jeho fungování v rámci 

dotčeného území. 

 Byla otevřena otázka možného sdíleného psychologa do škol, který by  

poskytoval, kromě monitorování situace, i včasnou intervenci v rámci 

jednotlivých případů. 

 Opětovně představen seminář Agresivní děti od Mgr. Milana Jirouta a 

Mgr. Ivy Novákové. O seminář je velký zájem (další termín pro 

náhradníky byl stanoven na 16. 4. 2020). Vyzdvihována je jeho praktický 

dopad v podobě kazuistiky pro jednotlivé případy. V souvislosti s tím byla 

zmiňována vzrůstající agresivita mezi dětmi. 

 Probíraná byla práce a soulad mezi pedagogem a asistentem pedagoga. 

K tématu promluvily I. Součková a D. Malá. Důležité je budování 

vzájemné důvěry mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Dalším 

z úskalí je i důvěra mezi asistentem pedagoga a žákem. S rostoucím 

věkem dětí mnohdy vzniká nesoulad mezi asistentem pedagoga a dětmi. 

 Dalšími probíranými tématy byly rozdíly mezi městskými školami a 

školami na vesnici, domácí vzdělávání v porovnání s tradičním pojetím 

školy, miniškolky a tradiční školky.  
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 Nejistota ohledně celkového financování školství, zejména pohyblivých 

složek mzdy. 

 Rozdělení dětí (tříd) v rámci přechodu ze základní školy na gymnázia. 

Rozdělování dětí v rámci získání vzdělání.  Polemika nad vlivem inkluze 

pro rozdělování tříd. Nevyhovující kapacita tříd.  

 Kvalita navazujícího studia střední škol, odborných učilišť a vyšších 

odborných škol. 

 Polemika nad množstvím vysokých škol a devalvací vysokoškolského 

titulu a studia. 

 

 

 

Další setkání bude 25. 3. 2020 v salónku v restauraci v Pelinách v Chocni. 

 

 

 

Zápis vypracovala: Pavel Suchý            

 

 


