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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.  

Datum a čas: 4. 11. 2019 od 14.30 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí, z.s., Zámek Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Rekapitulace zápisu z minulé PS  

- Diskuse nad testováním školní zralosti  

- Seminář pro MŠ/ZŠ k problematice OMJ 

- Práce asistenta v ZŠ/MŠ 

- Téma: Speciální MŠ v území  

 

1. Rekapitulace zápisu z minulé PS  

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko přivítala přítomné. Následně zrekapitulovala zápis 

z minulé pracovní skupiny a požádala přítomné o vyjádření se k některým tématům. 

2. Diskuse nad testováním školní zralosti  

Přítomní členové se vyjádřili k bodu zápisu z PS RP 1 – „Plošné testování školní zralosti“.  

S tímto bodem souhlasí a vidí ho také jako potřebný.  

Koordinátorka MAP II již předjednala tuto službu s Mgr. Vlčovou, která má v místě soukromou 

speciálně pedagogickou praxi. Na základě upřesněné poptávky jsme dostali zprávu o možné 

realizaci této aktivity: 

- Odklad školní docházky může doporučit pouze poradenské zařízení v síti MŠMT, tzn. poradna. 

- Diagnostika školní zralosti v jednotlivých školkách může probíhat pouze jako screening s 

doporučující konzultací rodičům. Nelze provést celé vyšetření, protože diagnostika 

vyžaduje  minimální časovou dotaci 1,5 hodiny na jedno dítě (pohovor s rodiči, samotné vyšetření, 

sdělení výsledku). 

- Jakékoliv práci tohoto typu musí předcházet souhlas zákonného zástupce. 

Z uvedeného vyplývá, že v rámci MAP II můžeme Mgr. Vlčkovou požádat o screening 

vytipovaných dětí (takových, o kterých se v MŠ učitelky domnívají, že by bylo vhodné je 

vyšetřit). Na základě screeningu by dala Mgr. Vlčková doporučení pro vyšetření v PPP. 

Služby bude poskytnuta těm MŠ, které projeví zájem.  
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3. Seminář pro MŠ/ZŠ - OMJ 

Na minulém setkání PS RP byl vznesen požadavek na pomoc/radu/konzultaci pro učitele, kteří 

mají ve třídách děti s OMJ. Na základě tohoto požadavku jsme poptali www.inkluzivniskola.cz 

a rovnou dostali nabídku na akreditovaný seminář na 10. 1. 2020- Stručný vhled do 

jazykové podpory dětí s OMJ, který je jediný pro pedagogy MŠ a je kratší (4 hod.). Ostatní 

nabízené semináře jsou 8 a více hodin. 

Tento seminář v rámci MAP II nabídneme školám a školkám. Minimální počet účastníků je 10. 

Pokud bude účastníků méně, seminář se neuskuteční.  

4. Práce asistenta pedagoga v MŠ/ZŠ 

Dále v rámci skupiny proběhla diskuse nad prací asistentů pedagoga. Jak efektivně či 

neefektivně dokáží učitelé své asistenty využít. Také diskuse o tom, jak vnímají asistenty 

rodiče žáků. V tomto tématu by bylo třeba aktivně informovat rodiče žáků o sdílení asistentů 

ve třídě, jejich kompetencích….. Dále se v této debatě došlo na téma žáků nadaných, kterým 

se věnuje ve školách méně než těm, kteří potřebují inkluzi. 

5. Speciální MŠ pro region 

Hostem PS RP byla také RNDr. Alexandra Vokurková, vedoucí Odboru školství v Brandýse 

nad Labem – Staré Boleslavi.  

Její příspěvek se týkal Speciální Mateřské školy/třídy, která v regionu zcela chybí. Nyní je OŠ 

v procesu mapování potřeb na takovou MŠ.  

Pokud máte k tomuto témat co říci, máte zkušenost či víte o problému více, prosíme, 

kontaktujte vedoucí OŠ. Na příštím setkání se tématu budeme znovu věnovat.  

6. Příští setkání 

17. 2. 2020 od 14.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad 

Labem. 

Navrhovaná témata:  

- Sociální pracovník pro velké školy (nad určitý počet žáků) 

- Detašované pracoviště PPP v Brandýse nad Labem  

- Speciální MŠ  

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 5. 11. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková   

http://www.inkluzivniskola.cz/

