
 

 

6. jednání PS MAP „Rovné příležitosti ve vzdělávání“ 

2. 6. 2020 v Základní škole a Mateřské škole, Struhlovsko 1795 
 

Přítomni:   5 členů PS  

Omluveni: 3 členové PS (Bc. Lenka Alvado Blanco, Zuzana Vanysacker, Mgr.Jaroslav Bečák ) 

 

Program: 

      1. Analýza stavu a potřeb škol v regionu 

      2. Popis příčin a návrh řešení hlavních problémů 

      3. Aktualizace vize 

 

Průběh: 

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti se sešli v nových prostorách a to na ZŠ a MŠ Struhlovsko 

1795, Hranice. Změna místa setkání byla nutná z důvodu větších prostor, neboť  na toto setkání byly 

pozvány všechny pracovní skupiny MAP Hranicko. Moderátorkou setkání se stala Mgr. Vladislava Závrská, 

Ph.D. ,  hlavní manažerka projektu MAP. Hlavní manažerka  srozumitelně popsala všem zúčastněným,  co se 

od tohoto setkání očekává a PS se pustily do práce. 

 

1.   V úvodní části setkání vedoucí pracovní skupiny připomenula svým členům jednotlivé části  

      SWOT analýzy, ze kterých pak členové zanalyzovali stav a potřeby škol v rámci rovných  

      příležitostí ve vzdělávání. 

 

2.   Dále jsme se podrobně zabývali popisu příčin a návrhu řešení hlavních problémů a společně     

      jsme vytýčili čtyři hlavní problémy ve společném vzdělávání:  

 a)  Nedostatečná spolupráce zákonných zástupců se školou (všech typů) 

 b)  Nepropojenost a nespolupráce: škola- ŠPZ - zdravotničtí specialisté - OSPOD 

 c)  Vysoký počet žáků s různými SVP, poruchami učení, poruchami chování, fyzickým,  

      smyslovým postižením v běžné třídě ZŠ 

 d)  Absence odborného pracovníka v běžné ZŠ, který by kompetentně komunikoval s PPP,  

      (speciální pedagog mívá ve škole nízké kompetence, nebývá plnohodnotným členem  

      pedagogického sboru. V závěru této části jsme popsali příčiny a navrhli možná řešení. 

 

3.  Na závěr setkání se všechny pracovní skupiny zapojili do diskuze o VIZI  dalšího rozvoje  

     vzdělávání na Hranicku. Skupiny se vzájemně shodli na jednotlivých navržených bodech  

     nové VIZE. 

 

Závěr: Setkání všech pracovních skupin bylo velice užitečné a plodné. Velkou roli v tom hrála  

            připravenost a skvělé vedení celého setkání hlavní manažerkou projektu. 

 

Zpracovala: Jarmila Theimerová 

 


