
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MAP II Vysokomýtsko 
14. setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

21. 10. 2021, sál Jednoty Bratrské, Choceň 
 
 

Přítomni: Magdaléna Kučerová, Edita Lipavská, Monika Bystřická Mandíková, Jan Homuta 
 
Za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Body jednání: 

 Vyhodnocení proběhlých aktivit realizovaných projektem MAP II 

 Seznámení s výstupy dotazníků monitorujících rovné příležitosti v území v MŠ a ZŠ 

 Diskuse nad výstupy dotazníků, příprava podkladů pro zpracování analýzy SWOT  
 Průběh jednání: 
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod. Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky a shrnuly proběhlé 
aktivity, které skupina v rámci předchozích setkání vydefinovala. 
Nejvíce se osvědčilo zapojování specialistů do MŠ a ZŠ, a to logopeda a psychoterapeuta. Po těchto 
odbornících je stále v území velká poptávka. 
Dále Veronika Pažinová účastníky krátce seznámila s postupem zpracování výstupů z dotazníků, které vzešly 
z oslovených základních a mateřských škol v území. Výstupy byly rozděleny na mateřské školy, první a druhý 
stupeň základních škol. Celkem více než 50 odpovědí z řad ředitelů, pedagogů asistentů pedagoga. 
V následné diskusi se účastníci pracovní skupiny věnovali jednotlivým výstupům. Proběhla velmi plodná 
diskuse na daná témata. Na jejím základě byla sestavena analýza SWOT, která je popsána dále: 
 
SILNÉ STRÁNKY: 

- Počet dětí ve třídě v MŠ i ZŠ do 20 dětí 

- Dětské skupiny pro děti do 3 let věku 

- Dostatek financí v ZŠ a MŠ na zaplacení odborníka 

- Podnětné domácí prostředí 

- Čerpání finanční podpory ze Šablon na konání mimoškolních aktivit  

- Kompetentní pedagog 

- Probíhající logopedické depistáže u předškolních dětí 

- Systém doučování v ZŠ 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

- Nevyrovnaná třída svými potřebami, intelektem a výchovou v ZŠ 

- Zařazení 2letých dětí do smíšených kolektivů se staršími dětmi 

- Nedostatek specialistů do škol (psycholog, logoped, speciální pedagog) 

- Odliv nadaných žáků na osmiletá gymnázia, na ZŠ není dostatek prostoru v přímé pedagogické 

činnosti věnovat se těmto žákům 

 

 



 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI: 

- Smíšené třídy v MŠ ve věku 3 – 6 let  

- Návrhy MŠMT o podobě institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů 

- Podpora z OPZ+  zapojení komunitního pracovníka do území 

- Mimoškolní aktivity jako podpora pro nadané děti 

- Další vzdělávání asistentů pedagoga 

- Vzájemné sdílení zkušeností asistentů pedagoga 

- Tandemová výuka 

- Zařazení více půlených hodin v ZŠ 

- Zřízení/ posílení pozice výchovného poradce na školách 

 

HROZBY: 

- Nástup do MŠ pouze do povinného předškolního ročníku – socializace, logopedie, znalosti a 

dovednosti 

- Dětské skupiny pro děti od 3 do 6 let 

- Narůstající logopedické vady u dětí (v MŠ a též na 1. stupni ZŠ) 

- Nepodnětné domácí prostředí 

- Přetíženost PPP 

- Neprobíhá řádná diagnostika v raném věku dítěte, nejsou přiřazováni asistenti včas, tím  se zkracuje 

možnost dítěte dorovnání jeho oslabených stránek.  

- Uzavření škol v rámci epidemických opatření 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání pracovní skupiny: 2. 12. 2021, v čase 15:30 – 17:30 hod 

Místo setkání: za příznivých pandemických podmínek se sejdeme v ZŠ Knířov. V případě nastavení omezení 

zvolíme operativní variantu, a to buď Sbor Jednoty bratrské v Chocni nebo online setkání na Google Meet. 

 

 

 

 

Zapsala: Petra Čejková dne 27. 10. 2021 


