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Zápis z jednání č. 1 

pracovní skupiny MAP 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Termín konání:  21. září 2016 

Místo:    Městský úřad Slavkov u Brna 

Přítomni:   Mgr. Helena Šafářová, Mgr. et Mgr. Iva Procházková, Dagmar Mudrlová Dis,

   Ing. Richard Podborský, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jitka Schovancová 

Omluveni:   Mgr. Hana Střítecká, Mgr. Milena Vodičková 

 

Záznam z jednání: 

1. Zahájení 

Mgr. Kostík zahájil jednání pracovní skupiny, seznámil s programem první pracovní schůzky. 

2. Představení projektu MAP 

Ing. Podborský a Mgr. Schovancová seznámili účastníky stručně s projektem MAP rozvoje vzdělávání 

ORP Slavkov u Brna, s jeho cíli, organizační strukturou, tématy, časovým rozložením, jednotlivými 

cílovými skupinami.  

Prostor byl věnován tématu společného vzdělávání (inkluze) v rámci MAP. Jednotliví účastníci 

představili sebe v souvislosti s tímto tématem (svoje pracovní zařazení a zkušenosti s inkluzí, své 

postoje k právě probíhající reformě). 

Účastníkům byly představeny již vypracované materiály, analýza a strategický rámec MAP, a také 

některé zdroje, které sloužily jako podklad pro zpracování těchto materiálů (např. Dotazníkové 

šetření MŠMT pro základní a mateřské školy). Byli také seznámeni s možností připomínkování 

vypracovaných materiálů.  Skupina se pak blíže věnovala SWOT analýze pro společné vzdělávání 

v ORP a navrhovala její případné doplnění.  

3. Činnost pracovní skupiny 

Členové byli seznámeni s připravovanou činností pracovní skupiny zaměřené na společné vzdělávání 

(inkluzi), nastínili si zaměření jejího jednání během trvání projektu. Přítomní diskutovali nad obsahem 
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jednotlivých setkání pracovní skupiny a dohodli se, že je potřeba věnovat pozornost následujícím 

tématům, která jsou současně pokryta prioritou č. 5 strategického dokumentu: 

- Kvalita společného vzdělávání 

- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní 

- Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci v rámci inkluze, jejich vzdělávání 

- Informovanost rodičů, veřejnosti, zřizovatelů škol o společném vzdělávání 

- Spolupráce všech zainteresovaných subjektů 

Případné jednotlivé připomínky vznesou členové prostřednictvím připomínkových listů.  

4. Diskuse 

Při volné diskusi byla probírána konkrétní témata, které by se věnovala společnému vzdělávání 

v základním školství v rámci MAP pro období roku 2017. Jedná se například o témata: 

- reedukace, 

- vztah pedagog - asistent,  

- přechod žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z jednoho typu školy na druhý (MŠ - ZŠ, 1. 

stupeň ZŠ - 2. stupeň ZŠ, ZŠ - SŠ) 

- orientování se ve zprávách z pedagogicko-psychologické poradny.  

Prostor byl věnován seznámení s výzvou MŠMT (uveřejněno červen 2016) pro základní a mateřské 

školy a podporovanými oblastmi. V nich jsou zahrnuty také šablony, které se věnují společnému 

vzdělávání, péči o děti ohrožených školním neúspěchem: např. vzdělávání pedagogických pracovníků, 

spolupráce škol, personální zabezpečení, doučování a příprava na vyučování dětí ohrožených školním 

neúspěchem - tedy o témata, která mohou být řešena také v rámci aktivit MAP.  

Mgr. Schovancová do příští schůzky pracovní skupiny zjistí v základních a mateřských školách ORP, 

které šablony si školy vybraly, zda ve výběru budou také aktivity pro společné vzdělávání (inkluzi). 

Tato situace pak bude zohledněna při přípravě aktivit Akčního plánu MAP pro rok 2017. 

5. Závěr 

Přítomní se domluvili, že další schůzka se uskuteční ve středu 23. listopadu v 16.00 ve Slavkově 

u Brna. Jejím obsahem bude příprava Akčního plánu MAP pro rok 2017 a jeho konkrétních aktivit 

zaměřených na dané téma pro jednotlivé cílové skupiny projektu.  

Mgr. Schovancová bude informovat omluvené členky o obsahu první schůzky, plánech pracovní 

skupiny a termínu schůzky další.  

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Schovancová  
Ověřil:  Ing. Richard Podborský 
Schválil: Mgr. Petr Kostík 


