
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Název projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko III.; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

3. setkání Pracovní skupiny pro vedení škol 

11. 11. 2022, ZŠ Trivium, Dobřany 

 

Přítomni: Stanislava Březinová, Dagmar Sieglová, Petra Zakouřilová, Zuzana Brzokoupilová 

Hartmanová, Hana Špatenková, Jiří Němec, Simona Baláčková, František Klapal, Martin Odl 

Omluveni: Jitka Kadrmasová, Eva Musilová, Hedvika Hloupá, Renata Horká 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Samotnému setkání pracovní skupiny předcházela plánovaná návštěva s vedením soukromé 

školy Trivium na základě osobního pozvání jejího ředitele, senátora Jana Grulicha. 

Úvod: V úvodu setkání PS pro vedení škol RT přivítal účastníky. 

Prvním tématem přeneseným z PS rovné příležitosti bylo téma přípravných tříd. Toto téma 

bylo otevřeno skrze RT na žádost členů PS RP. Realizační tým zjišťoval, zda jsou v území nějaké 

přípravné třídy. Zjistili, že žádná přípravná třída na našem území není a ani v plánu žádnou 

otevřít.  

V debatě nad tématem se přítomní shodli na tom, že tyto třídy by neměly suplovat činnost 

mateřské školy, ale naopak pomoci vyrovnat vývoj dětí, které mají odklad povinné školní 

docházky. Je nutné, aby navštěvování přípravné třídy odsouhlasila pedagogicko-psychologická 

poradna. Vzhledem k poměrně vysokému počtu odkladů by se pak uvolnilo místo v MŠ. Dalším 

pozitivem by byla včasná adaptace na školní prostředí. Překážkou je, že nemají kam umístit 

děti v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že přípravné třídy zřizuje ZŠ, nelze odpoledne 

děti umístit do MŠ. Další překážkou je, že přípravné třídy jsou nepovinné a vzhledem 

k náročnosti organizace provozu a nedostatku pedagogických pracovníků je jejich zřízení i 

provoz těžce proveditelný. Jako řešení se nabízí zavést přípravné třídy jako povinné. Existuje 

však i spousta dalších překážek v legislativě, hygieně, prostor apod. 

Dalším tématem byl Dokument MAP a jeho aktualizace. RT měl pro členy připraveny výtisky 

kapitoly Opatření a aktivity MAP. Členové společně s RT postupně procházeli jednotlivé 

Priority k nim přiřazené Cíle a na ně navazující Opatření. Zejména se  diskutovala aktuálnost a 

případné vhodné změny. Vzhledem k náročnosti a objemu tématu se členové PS dohodli, že si 

vezmou podklady domů. V práci na aktualizaci budou pokračovat na příštích setkáních. 

Současně s tímto si dali za úkol přinést návrhy aktivit do Akčního plánu. 
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V závěrečné diskuzi paní Sieglová informovala ostatní členy skupiny o tom, že na základě 

dohody v PS RP budou mít na setkání přítomného odborníka na komunikaci a zda by o toto 

téma byl zájem i v PS VŠ. Členové PS se společně dohodli, že je to zajímavé a vždy aktuální 

téma a požádali RT o zajištění odborníka i pro tuto skupinu. 

 

Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Zajistit odborníka na komunikaci. 

 

                                      

Příští setkání: 

Kde: Bude upřesněno 

Kdy: 13. 12. 2023 

Vyhotovil: Jan Kučera 


