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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. 3. 2021 od 14.00 hodin  

Místo konání: on-line 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o SWOT analýza – inkluzivní vzdělávání – finální verze 

o Aktuální témata – COVID…. 

o Navržení aktivit pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání, včetně návrhů 

spolupráce všech (institucí, odborníků, škol, školských zařízení, sociálních 

služeb, rodičů apod.), kteří mohou ke zlepšení rovných příležitostí přispět 

 

1. SWOT analýza – inkluzivní vzdělání – finální verze 

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko poprosila členy PS o hlasování pro klíčové body 

v každém kvadrantu SWOT analýzy. 

Po třech hlasech (maximum) získaly body: 

 Dostupnost vzdělávání pro pedagogy – blízkost Prahy + široká nabídka (silné 

stránky) 

 Odborníci z MAP II pro Brandýsko (logoped, psychoterapeut, ICT odborník) 

(silné stránky) 

 Nedostatečná kapacita a dlouhé čekací lhůty PPP (SPC) – málo pracovníků 

(slabé stránky) 

 Podpora duševního zdraví učitelů i asistentů formou pravidelných setkávání 

nebo formou supervize - skupinové/individuální (příležitosti) 

 Dlouhodobý nedostatek speciálních pedagogů a psychologů (v diagnostice i 

praxi) (hrozby) 

 

Finální verzi SWOT analýzy naleznete v příloze. 

 

2. Aktuální téma – Covid 

Členové PS se shodli, že návrat žáků do škol po dlouhodobé on-line výuce nebude 

lehký, a to hlavně z důvodu rozdílných vědomostí žáků a zazněli zde možnosti on-line 

doučování, které koordinátorka MAP II zveřejní na webových stránkách. Jedná se 

především o stránky: Portál pro sdílení aktivit (mitkamjit.cz) 

 

3. Navržení aktivit pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání 

V návaznosti na předcházející bod informovala koordinátorka MAP II, že jí oslovila 

organizace Routa z Čelákovic s žádostí o finanční prostředky na projekt - doučování 

https://mitkamjit.cz/KAZ
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žáků. Jedná se o projekt, který již v organizaci běží řadu měsíců a osvědčil se. Možná 

spolupráce je v jednání. 

Dále koordinátorka MAP II sdělila členům PS zkušenost ze setkání s ostatním 

koordinátory MAP II, kdy ve městě Dvůr Králové vytvořili publikaci pro pedagogy 

zaměřenou na podporu dítěte – viz odkaz níže: 

Nová publikace pro pedagogy je zaměřena na podporu dítěte a jeho rodiny - Dvůr 

Králové nad Labem (mudk.cz) 

Publikaci také naleznete v příloze. Obdoba této publikace by mohla být jedním z bodů 

dalšího setkání PS. 

 

4. Příští setkání 

26. 5. 2021 od 14.00 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs 

nad Labem nebo on-line dle aktuální situace.  

Úkoly ze setkání z 19. 1. 2021 nemohly být splněny z důvodu nepříznivé koronavirové situace 

a stálého trvání nouzového stavu, kdy je omezena možnost osobních kontaktů. 

 

Úkoly do 17. 3. 2021:  

 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. 

 Jana Divoká – zjistí možnosti lektorky Katky Bajdové 

První dva úkoly nemohly být splněny z důvodu nepříznivé koronavirové situace a stálého trvání 

nouzového stavu, kdy je omezena možnost osobních kontaktů. 

 

Seminář s Katkou Bojdovou se bude konat 13. 4. 2021 od 9:30 do 11:30.                                           
Téma semináře: setkání pro MŠ nad tématem OMJ.                                                                         
Pozvánka bude rozeslána v příštích dnech. 

 

Úkoly do 26. 5. 2021:  

 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. 

 

V Brandýse nad Labem, dne 18. 3. 2021 

Zapsala: Monika Králíková, BBS   

https://www.mudk.cz/cs/radnice/zpravy-z-odboru/sks-socialni-veci-a-komunitni-planovani/nova-publikace-pro-pedagogy-je-zamerena-na-podporu-ditete-a-jeho-rodiny.html
https://www.mudk.cz/cs/radnice/zpravy-z-odboru/sks-socialni-veci-a-komunitni-planovani/nova-publikace-pro-pedagogy-je-zamerena-na-podporu-ditete-a-jeho-rodiny.html

