
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MAP II Vysokomýtsko 
15. setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

2. 12. 2021, 16:00 – 18:00 hod 
online Google Meet 

 
 

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

• Vyhodnocení proběhlých aktivit realizovaných projektem MAP II 

• Představení zpracované analýzy SWOT 

• Návrh aktivit vzešlých z analýzy SWOT – podklady k aktualizaci dokumentu  
 

 Průběh jednání: 
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky a shrnuly proběhlé 
aktivity, které skupina v rámci předchozích setkání vydefinovala. 
Účastníkům byla představena finální verze analýzy SWOT. Na základě této analýzy realizační tým zpracoval 
návrh aktivit, na které se projekt MAP zaměří v následujícím období, tzn. leden 2022 – červen 2023. Účastníci 
pracovní skupiny byli s tímto návrhem seznámeni a takto jej schválili. 
 
 
Výstupy z analýzy SWOT – rovné příležitosti 

 

Pojmenování 
problému 

Popis problému Návrh aktivity z projektu MAP Akční 
plán  

Nedostatek specialistů 
ve školách 

Chybí logopedická podpora, 
psychologická podpora, speciální 

pedagogové. 

Zajistit externí odborníky – 
psychoterapeut, logoped 

 

Úroveň zapojení 
asistentů pedagoga 

Asistent není plnohodnotným 
partnerem pedagoga. Asistenti 

nemají přehled o svých 
kompetencích, mnohdy není 

nastavená spolupráce 
s pedagogem. 

Oslovit asistenty v území, vytvořit 
skupinu asistentů, kde bude prostor ke 
vzájemnému sdílení zkušeností. Zapojit 
odborníka do těchto setkávání. Zajištění 

dalšího vzdělávání asistentů. 

 

Narůstající logopedické 
vady u dětí na 1. stupni 

ZŠ 

Zhoršení stavu po lockdownu. Zajištění depistáže u dětí na 1. stupni 
ZŠ. 

 

Nepodnětné domácí 
prostředí 

Narůstají případy, kdy rodiče 
neřeší logopedickou či sociální 

vyzrálost předškolních dětí. 

Zajištění odborníka do MŠ – Mgr. Milan 
Jirout.  Workshopy, konzultace, 
semináře s rodiči či pedagogy. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Na základě těchto výstupů proběhne aktualizace Ročního akčního plánu pro MAP II Vysokomýtsko na 
období leden 2022 – červen 2023. Schvalování Řídícím výborem proběhne v týdnu od 13. do 17. 12. 
formou per rollam. 

 

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční na přelomu ledna a února 2022. 

 

 

 

 

Zapsala: Petra Čejková dne 8. prosince 2021 


