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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: 24. 9. 2019 od 14.30 hodin  

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

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení účastníků  

- Představení MAP II pro Brandsýko 

- Náplň pracovní skupiny 

- Vzdělávací akce 

 

1. Představení účastníků  

Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili.  

Přítomní byli seznámeni s projektem MAP II pro Brandýsko v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jeho cíli. Byli také seznámeni s náplní práce pracovní skupiny. 

 

2. Závěry MAP I 

Členové byli seznámeni s výstupy projektu MAP I a závěry, které jsou přeneseny do MAP II – 

především se jedná o semináře pro pedagogy. Současně byly představeny závěry SWOT 

analýzy, která je součástí závěrečného výstupu MAP I. Přítomné členové PS se vyjádřili 

k jednotlivým bodům SWOT analýzy.  

Postřehy ke SWOT analýze: 

- U silných stránek pro MŠ by bylo možné doplnit, že dnešní inkluze dětí s asistenty 

probíhá tak, že děti nevědí pro koho je asistent přímo určený, ale je prezentován jako 

asistent pro všechny děti – dítě s asistentem tak není terčem všech 

- U slabých stránek pro ZŠ – začlenění dětí s mentálním postižením do systému 

běžného školství – zde se přítomní domnívají, že takovému dítěti by bylo lépe ve 

speciální škole.  

 

3. Vzdělávací akce 

Členové byli vyzvání k předkládání návrhů na vzdělávací akce a školitele vzdělávacích akcí, 

které by pro region doporučili.  
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Dále proběhal diskuse nad dětmi s vyšším stupněm postižení – u takových děti by zástupci 

pracovní skupiny neviděli inkluzi jako přínos (pro obě strany). 

 

Návrh na vzdělávací akci – seminář s tématem děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). 

Koordinátor MAP II pro Brandýsko zjistí  možnosti a také zájem ze strany dalších škol a školek 

na jednání zástupců dne 10. 10. 2019. Možný zdroj www.inkluzivniskola.cz  

Návrh na „plošné“ zjišťování školní zralosti ve školkách (přirozením prostředí dítěte). 

Koordinátorka MAP zjistí možnosti dostupných speciálních pedagogů a také zájem ze strany 

vedení ostatních MŠ v regionu.  

 

4. Příští setkání 

4. 11. 2019 od 14.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad 

Labem. 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 26. 9. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  

 

 

 

   

http://www.inkluzivniskola.cz/

