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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

4. setkání Pracovní skupiny pro základní školy 

10. 11. 2022, Kostelecké Horky 

 

Přítomni: Zuzana Brzokoupilová Hartmanová, Hana Špatenková, Simona Baláčková, Marian 

Janko 

Omluveni: Jitka Kadrmasová 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Úvod: V úvodu setkání PS pro ZŠ RT přivítal účastníky. Na pracovní skupině jsme se zaměřili 

především na aktualizaci Dokumentu MAP. 

Diskuze: Prvním tématem pracovní skupiny byla aktualizace Dokumentu MAP, konkrétně 

kapitoly Opatření a aktivity MAP. Členové PS diskutovali jednotlivá opatření a jejich přiřazení 

k cílům, aktuálnost opatření a případné vhodné změny. Členové PS dostali výtisky 4. kapitoly 

Opatření a aktivity MAP a mají za úkol si jednotlivé body znovu projít a promyslet, práce na 

aktualizaci bude pokračovat na příštím setkání. Současně s tímto si dali za úkol přinést návrhy 

aktivit do Akčního plánu.    

Dále byla tématem diskuze o přípravných třídách. Téma přípravných tříd se otevřelo v PS pro 

rovné příležitosti, která otázku skrze RT delegovala na další pracovní skupiny projektu. RT 

zjišťoval, zda nějaké přípravné třídy v území jsou a jak jsou případně využívané. Členové 

o žádné přípravné třídě na našem území nevědí.  

Přípravné třídy jsou určené především pro děti s odkladem povinné školní docházky. Ale 

využívat je mohou také nejstarší děti v MŠ, děti s podpůrným opatřením apod. Je nutné, aby 

navštěvování přípravné třídy odsouhlasila pedagogicko-psychologická poradna. Takové děti 

pak nezůstanou v MŠ, ale díky přípravné třídě se adaptují na školní prostředí. Ideální kapacita 

je 10–15 dětí. Úvazek je stejný jako u učitele v 1. třídě (20–22 hodin), ne jako v MŠ, kteří mají 

až 30 hodin. Otázkou však je, co s dětmi v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že 

přípravné třídy zřizuje ZŠ, nelze odpoledne děti umístit do MŠ. 

Jedná se o prospěšnou věc. Minimálně by to ulevilo MŠ, protože by nebyla většina odkladů. 

Přípravné třídy jsou však nepovinné, což znamená, že je jejich zřízení i provoz těžce 

proveditelný a organizačně náročný. Kdyby byly povinné a systémově řízené, byl by to skvělý 

postup. Aby to však mohlo skutečně fungovat, realizace přípravných tříd by musela být 

preferencí kraje, který by na jejich provoz uvolnil prostředky. Existuje spousta dalších 

překážek, jako je legislativa, hygiena, prostory apod.  
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Úkoly pro RT: Zpracovat zápis z jednání, zaslat jej účastníkům a dát jej na web projektu. 

Kontakty účastníků: Hana Špatenková – zs@bolehost.cz 

                                       Zuzana Brzokoupilová Hartmanová – reditelka@zsmslipa.cz 

                                       Jitka Kadrmasová – jitulinka@email.cz 

                                       Simona Baláčková – reditelka@zsmsalbrechtice.cz 

                                       Marian Janko – marian.janko@zstyniste.cz 

 

Příští setkání: 

Kde: ZŠ Lípa nad Orlicí 

Kdy: 12. 1. 2023 

Vyhotovila: Anna Plocková  
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