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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:   12.3. 2019 od 14:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Seznámení s průběhem Workshopu k inkluzi, pořádaného KAPem 

3. Plánování aktualizace SWOT analýzy MAP II 

4. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

 

Jednání zahájil a přítomné přivítal věcný manažer projektu MAP II Ing. Pavel Elšík,  

 

2. Seznámení s průběhem Workshopu k inkluzi pořádaného KAPem 

Manažerka pro implementaci Bc.Alena Rasochová seznámila členy PS s průběhem krajského 

workshopu k rovným příležitostem ve vzdělávání, kterého se zúčastnili zástupci např. odboru 

školství ZK, ČŠI, PPP, a další.  

 

3. Aktualizace SWOT analýzy MAP II.  

Členové PS postupně procházeli jednotlivé oddíly SWOT analýzy a vyjadřovali své názory 

ohledně platnosti stávajících bodů a doplňovali o nové. Inkluzivnímu vzdělávání je věnována 

3. tabulka, kdy v oddílu silné stránky bylo pouze vyškrtnuto slovo „tělesně“ v prvním bodu. 

Nové silné stránky definovány nebyly. Slabou stránkou byla nově definována skutečnost, že 

v rámci inkluze dochází k omezení rozvoje běžných a nadaných dětí/žáků na úkor 

inkludovaných, dalšími problémy se jeví nedostatek kvalifikovaných asistentů pedagoga, 

nedostatek zkušeností se speciálním vzděláváním, nedostateční finanční ohodnocení pedagogů 

spojené s péčí o děti s potřebou PO, výstupy a zprávy z PPP nejsou pro pedagogy přínosem, 

četnost depistáží ve školách je nedostatečná. Ohrožení vidí PS v nedostatečné psychohygieně 

pedagogů, ve ztížení podmínek pro přidělení asistenta pedagoga do tříd, v problematické 

spolupráci pedagogů s rodiči /zákonnými zástupci, ve zneužívání výstupů z poraden pro úlevy 

ve vzdělávání žáků a v klesající úrovni vzdělanosti žáků. 

Naopak nové příležitosti vidí v rozvoji prosociálních kompetencí zdravých dětí/žáků, ve 

flexibilitě pedagogických pracovníků a přizpůsobování se novým metodám a přístupům ve 

vzdělávání, ve finanční podpoře pořízených speciálních pomůcek a vybavení učeben, ve 

zlepšení komunikace mezi školou a rodinou a ve zlepšení informovanosti a osvěty o 

problematice společného vzdělávání.  
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4. Diskuse a různé 

Proběhla diskuse účastníků nad zkušenostmi z praxe směrem k některým bodům.  

 

V 15:30 hodin, Ing. Elšík jednání PS ukončil. Předběžný termín dalšího jednání PS byl stanoven 

na konec měsíce května.  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 


