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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. 5. 2020 od 13.30 hodin  

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

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Rekapitulace zápisu z minulé PS  

o Nadané děti – Kateřina Emer Venclová  

o SWOT analýza – inkluzivní vzdělávání  

o Detašované pracoviště PPP v Brandýse nad Labem  

o Speciální MŠ  

 

1. Rekapitulace zápisu z minulé PS  

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko přivítala přítomné. Následně zrekapitulovala zápis 

z minulé pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že na minulém setkání jsme měli hosta, 

mnoho témat se přesunulo do dnešního setkání. 

2. Nadané děti  

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

původně se měl konat 13. 3. 2020 a v posunutém termínu 6. 5. 2020, bohužel ani jeden 

z termínů nevyšel kvůli stávající situaci (omezení počtu osob, hygienická nařízení, 

Corona….). S lektorkou jednáme a hledáme náhradní termín na příští školní rok.  

 

3. OMJ 

Seminář pro pedagogy s tématikou dětí s odlišným mateřským jazykem. Paní ředitelka 

Holíková nabídla zajistit lektorku, která by mohla naše pedagogy s touto tématikou a 

praxí blíže seznámit. Termín semináře nejdříve v prvním pololetí příštího školního roku.  

 

4. Domácí vzdělávání a on-line výuka  

Skupina vedla diskusi nad domácím vzděláváním. Některé školy tuto formu podporují, 

mají různé systémy přezkoušení. 

Z důvodu uzavření škol se také dostalo na diskusi na téma on-line výuka. V této 

souvislosti koordinátorka prezentovala výsledky dotazníku, který byl za MAP II pro 

Brandýsko zaslán do škol. Z dotazníků vyplynulo, že jsou rozdíly v přístupech ke 

vzdělávání (v rodinách samotných i u dětí). Také že jsou rozdíly v technickém vybavení 

v rodinách, také jsou žáci a učitelé závislí na přístupu k internetu a jeho síle připojení. 

Díky těmto překážkám se rozevírají nůžky – rozdíly mezi dětmi silnými a slabými…. 
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Mgr. Jana Divoká také chystá on-line seminář pro učitele s tématikou „Učitelé v „první 

linii“? aneb Jak na strach, úzkosti a stres po znovuotevření škol?“  a „Jak podpořit děti 

s problémy v učení a chování po návratu do škol?“ Více info a pozvánky přes FB 

MAP Brandýsko. 

 

5. SWOT analýza  

 

Dále se členové PS RP zabývali přípravou podkladů pro další projektové dokumenty – 

součástí je SWOT analýza – viz příloha. 

 

6. Příští setkání 

18. 6. 2020 od 14.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs 

nad Labem. 

Úkoly do 18. 6. 2020:  

- Koordinátorka MAP II zjistí možnosti SPC ve Staré Boleslavi 

- Paní Holíková zjistí s lektorkou možný termín a čas semináře s tématikou OMJ + 

požádá lektorku o krátkou anotaci k semináři, abychom mohli připravit pozvánku. 

Navrhovaná témata:  

- Detašované pracoviště PPP nebo SPC v Brandýse nad Labem  

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

strategického rámce MAP II. 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 5. 5. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková   


