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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Rovné příležitosti 
v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas: 25. 9. 2018 od 10:00 hodin 
Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, Vizovice 
  
Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Volba předsedy PS 
3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti Inkluzivního vzdělávání  
4. Situace v jednotlivých školách v oblasti inkluze  
5. Diskuse 

 
1. Zahájení a úvodní slovo 

 

Jednání zahájil a přítomné přivítal věcný manažer projektu MAP II Ing. Pavel Elšík.             
Přítomným dále představil smysl a cíl PS a také s jakou četností se budou v rámci projektu                 
setkávat. Zmínil rovněž, že účast v PS je finančně ohodnocena. Následně si vzala slovo              
implementační manažerka Bc. Alena Rasochová, která v krátkosti představila celý projekt           
MAP II, jeho cíle, povinné aktivity, způsobilé/nezpůsobilé výdaje a další nezbytné informace. 
Následovalo představení jednotlivých členů PS.  
V PS zatím chybí obsadit pozici - Odborník na podpůrná opatření. Ze strany MAS byl               
vytipován člověk, který však z důvodu časového vytížení tuto funkci odmítl. Mgr. Marek             
Havelka přišel s návrhem osoby vhodné pro tuto pozici - zkusí oslovit. 
 

2. Volba předsedy PS 
Poté, co se členové PS seznámili, byli informování o povinnosti zvolit si předsedu PS.              
Zároveň se dozvěděli, co funkce předsedy bude obnášet. Na tento post byl navržen Mgr.              
Marek Havelka. Všichni přítomní souhlasili s tímto návrhem a krom navrženého (zdržel se)             
všichni hlasovali pro jeho zvolení. 
 
3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti Inkluzivního vzdělávání 
Bc. Alena Rasochová představila jednotlivé naplánované aktivity, které se týkají inkluzivního           
vzdělávání. Zároveň poznamenala, že bude snahou, aby měly zvolené činnosti co největší            
dopad přímo na žáky.  
 
4. Situace v jednotlivých školách v oblasti inkluze 
Jednotliví členové PS seznámili ostatní, jak s problematikou inkluze pracují ve svých ZŠ/MŠ.             
Shodli se, že je obtížná komunikace s PPP vzhledem k velkému počtu dětí, které potřebují               
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péči a následně často IVP, které ne vždy děti potřebují. S tvorbou IVP souvisí další nejen                
administrativní zátěž pedagogů. Členové vidí jako důležitou oblast práci s rodiči, proto budou             
aktivity cíleny i na ně - v rámci implementačních aktivit budou uspořádány workshopy pro              
rodiče z různými tématy. Zároveň je důležité posilovat funkci pedagoga. 
 
5. Diskuse 
Proběhla diskuze nad asistenty pedagoga, jejichž úroveň a zkušenosti jsou velmi rozdílné a             
často jim chybí jak odborné znalosti, tak praktické dovednosti. Také se diskutovalo téma             
přechodu žáků z MŠ na ZŠ, zejména pak problémy spojené s rozdílnými systémy výuky žáků               
na různých školách.  
Přítomní členové PS se domluvili na termínu dalšího setkání, které bude v pondělí 3. 12. 2018 
v 14 hodin. 
Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání ukončili. 
 
Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

 


