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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: 17. 2. 2020 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  

- Host Martin Dobeš z Agentury pro začleňování  

 

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. Prezentace Martina Dobeše z Agentury pro začleňování  

Martin Dobeš seznámil přítomné s problematikou začleňování  a přiblížil roli agentury. V rámci 

prezentace pak pokládal otázky, ke kterým se vedla diskuse 

- Jaké jsou šance sociálně a fyzicky znevýhodněných dětí na Brandýských školách na 

úspěch? 

Z 5 bodové stupnice, kdy 1 byla „velmi dobré“ a 5 byla „velmi nízké“, hodnotili přítomní šance 

mezi stupni 1 a 2. 

 

- Jaké jsou podle Vás rozdíly mezi školami na Brandýsku, co se týče kvality? 

V diskusi přítomní zmiňovali mezi školami menšími a většími, školami prvostupňovými (v 

menších  obcích) a školami včetně druhého stupně. Samozřejmě mezi školami s klasickým 

přístupem a školami s přístupy alternativních směrů (kde nejsou žákům kladeny dostačené 

hranice) 

 

Doporučení na videa Agentury pro začleňování:  

- https://www.youtube.com/channel/UCwV92mmgPECnlMq1d7n1s-w 

Úlohou školy je naplnit potenciál každého žáka. 

Inkluze – jinými slovy je práce s heterogenní skupinou. 

https://www.youtube.com/channel/UCwV92mmgPECnlMq1d7n1s-w
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3. Připomínáme  

Seminář na téma práce s nadanými dětmi – lektorka Kateřina Emer Venclová – 13. 3. 

2020 v zasedací místnosti MAS Střední Polabí na zámku v Brandýse nad Labem. 

 

4. Příští setkání 

4. 5. 2020 od 13.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs 

nad Labem. 

Navrhovaná témata:  

- Detašované pracoviště PPP nebo SPC v Brandýse nad Labem  

- Speciální MŠ  

- možný seminář na téma OMJ vedený učitelkou MŠ z Prahy 4 – paní ředitelka MŠ Jenštejn 

se pokusí zjistit možnosti a podmínky a zajistit termín.  

- SWOT Analýza stavu inkluzivního vzdělávání na Brandýsku – třeba k aktualizaci 

strategického rámce MAP II. 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 24. 2. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková   


