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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

4. setkání Pracovní skupiny pro vedení škol 

13. 12. 2022, Kostelec nad Orlicí 

 

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 

Úvod: V úvodu setkání PS pro vedení škol RT přivítal účastníky a představil hosta, paní Soňu 

Holou (ředitelku PPP a SPC Královéhradeckého kraje). 

Na úvod paní Holá předala informace z projektu Šablon pro MŠ a ZŠ z OP JAK, do kterého se 

PPP zapojila. Cílem projektu je, aby školní psychologové a školní speciální pedagogové byly 

zaměstnanci poradny. Poradny navážou spolupráci se základními školami v rámci kraje, ve 

kterém působí, a uzavřou s nimi smlouvu o spolupráci. Mgr. Soňa Holá se vyjádřila, že za PPP 

v tom vidí příležitost, ale zároveň jsou obavy z nedostatku lidí na tyto pozice.  

Velký přínos vidí právě v tom, že pokud se podaří obsadit pozice odborníky, kteří budou moci 

pracovat s žáky přímo ve školách, výrazně to přispěje ke kvalitnější podpoře žáků a zároveň se 

sníží počet žáků, kteří budou odesílány do PPP. Právě přímá a kontinuální práce ve školách, 

bez čekání na termín vyšetření, zajistí včasnou individuální péči pro jejich optimální rozvoj. 

Psychology nebo speciální pedagogy vnímá jako zásadní pozici ve školách, která by měla být 

řešena systémově.   

V následné diskuzi se zástupci z MŠ ptali, zda se počítá se stejnými pozicemi i do mateřských 

škol. V odpovědi zaznělo, že bohužel s těmito pozicemi se do MŠ nepočítá. I přes tuto odpověď 

se členové shodli na tom, že pokud má být podpora dětí a žáků opravdu komplexní, je třeba 

do ní zahrnou i mateřské školy.  

Dále se diskutovali nastavené hranice počtů žáků pro jednotlivé úvazky odborníků na školách. 

Všichni přítomní se shodli na tom, že je nutné přihlédnout i k aktuálnímu počtu žáků 

a vzhledem k jejich nastaveným podporám. 

V závěru setkání v návaznosti na dnešní téma, které se týkalo podpory a práce s dětmi 

s poruchami chování a učení, se členové PS obrátili na RT s žádostí o zajištění odborníka do 

diskuse na toto téma. Konkrétně Milana Jirouta nebo Ivanu Novákovou. Členové, kteří jsou 

členy i jiných PS, požádali, aby se uspořádalo společné setkání více skupin s těmito odborníky. 
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Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Zajistit odborníka, termín/y a místo setkání. 

 

                                      

Příští setkání: 

Kde: ZŠ Lípa nad Orlicí 

Kdy: 12. 01. 2023 

Vyhotovil: Jan Kučera  


