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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: 20. 1. 2022 od 15.30 hodin  

Místo konání: on line  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Katalog pro pedagogy – rozcestník – dítě v ohrožení  

o Nadané děti  

o Covid a vzdělávání – národní plán doučování 01/2022 

o Dotazník pro školy – rovné příležitosti  

o Revize SWOT analýzy 

 

1. Úkoly z minulého setkání 

 Koordinátorka MAP II zjistí možnosti SPC ve Staré Boleslavi 

o Koordinátorka MAP se spojila se zástupci SPC ve Staré Boleslavi, bohužel není možné 

využít služeb tohoto SPC pro potřeby žáků z běžných ZŠ.  

o SPC požádalo koordinátorku MAP o oslovení MŠ s nabídkou depistáže vybraných dětí 

s podezřením na lehké mentální postižení 

 Klára Jurčíková vyhledá a předá informace a kontakty k tématu nadaní žáci/ práce s nadanými 

dětmi 

o https://www.talentovani.cz/o-nas - přehled soutěží pro nadané žáky, koordinátorka 

podpory nadání – Martina šindelářová, martina.sindelarova@npi.cz, 771 133 839 

o https://zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/nadane-dite#paginate-2 – články, videa, 

podcasty nejen k tématice nadaných žáků  

o Publikace k tématice nadaných žáků - https://www.talentovani.cz/system-podpory-

nadani/vydane-publikace  

o Kluby nadaných dětí - https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd 

o Mensa - https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=226 – 

spolupracující školy s Mensou z ORP BNL-STB – ŽŠ Hovorčovice, ZŠ a MŠ Zdiby  

 Jana Divoká – kontakty pro katalog do kapitoly – obezita / poruchy příjmu potravy 

 Jana Divoká – termín pro seminář „Vliv pandemie na duševní zdraví dětí“ – on line pro učitele 

– ideálně listopad 

o 29. 3. 2022 od 17 hod on-line  
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2. Katalog pro pedagogy – rozcestník – dítě v ohrožení  

Na základě zaslaných materiálů se pokusí koordinátrórka MAP II připravit návrh  katalogu  

 

 

3. Covid – doučování  

 

Národní plán doučování pokračuje. Jak to bude od ledna 2022 

 projekt bude pokračovat v rámci Národního plánu obnovy 

 finanční prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU  

 prostředky do škol zřizovaných krajem a obcemi, budou jednotlivým krajským úřadům 
rozepsány do 31. 1. 2022 a posléze rozeslány do škol 

 soukromé a církevní školy bude MŠMT informovat v průběhu měsíce ledna, spolu 
s vyhlášením dotační výzvy  

 cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků  

důležité změny oproti podzimnímu programu doučování:  

 nově možnost využít prostředky jen na individuální nebo skupinové doučování (již ne na 
aktivity socializačního charakteru)  

 nově možnost využít prostředky na doučování všech žáků středních škol a konzervatoří (již 
nejen pro závěrečné ročníky)  

většina parametrů však zůstává dle podzimního nastavení:  

 odměna pro doučující max. 250 Kč / 60 min. (15 min. přípravy + 45 min doučování) formou 
odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol  

o Dle stanoviska MŠMT doučování ve smyslu Národního plánu obnovy není standardní 
činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo 
„vychovatel“ jak ji definuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. V případě takto sjednaného 
druhu práce se jedná o činnost nad rámec, a proto lze také s doučujícími uzavírat 
dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z důvodu právní jistoty příjemců 
podpory byla tato otázka konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které 
potvrdilo gesci MŠMT ve vztahu k vymezení druhu práce pro povolání učitele a 
posouzení povahy doučování spadá do kompetence MŠMT.  

 doučovat mohou nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad 
veřejnosti, studenti VŠ, popř. dobrovolníci  

 zůstává flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikost skupin pro skupinové 
doučování  

 doporučená kritéria výběru žáků zůstávají  

 metodická podpora na webu https://doucovani.edu.cz  

o k aktualizaci ostatních sekcí portálu dojde v lednu 2022  
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kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy zřizované krajem, obcí, nebo 
dobrovolným svazkem obcí byly uveřejněny v prosincovém vydání Věstníku MŠMT, ročník LXXVII, sešit 8 (ZDE).  
pro připomenutí:  

 každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat způsob 
využití finančních prostředků z podzimního Národní plánu doučování  

o proběhne 14.–28. 2. 2022  

o v systému na odkazu https://sberdat.uiv.cz/login/  

o budou zjišťovány také další potřeby doučování  

 platí povinnost vykázat využití prostředků platí i pro nadcházející doučovací období, pro které 
je stanoven termín 31. 10. 2022  

 

4. Dotazník pro školy – rovné příležitosti – závěr projektu 

- RT MAP použije pro dotazování stejný formát 

- Doplníme otázkou na využité doučování ze zdrojů MŠMT, které byly školám poskytnuty 

v 09/2021 

- Doplníme otázkou na psychický stav žáků – práce s nimi, identifikace 

 

5. Revize SWOT analýzy  

- Na nejbližším prezenčním jednání PS RP provedeme revizi SWOT analýzy 

 

6. Příští setkání 

3. 3. 2022 od 15.30 – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad Labem.  

 

Úkoly do 3. 3. 2022 a i dříve:  

 Koordinátorka MAP II se spojí s vedením ZŠ a MŠ Zdiby a zjistí podrobnosti ke spolupráci školy 

s Mensou a přístupem k nadaným žákům ve škole 

 

V Brandýse nad Labem, dne 21. 1. 2022 

Zapsala: Emilie Koťátková   

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2021
https://sberdat.uiv.cz/login/%C2%A0

