ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Datum a čas konání: 25. února 2020, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 12 osob, 1 pracovník MAP

Zápis:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 26. 11. 2019
3. Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí – nabídka
4. Diskuze, připomínky
5. Dotazník rovných příležitostí MŠ - prezentace výsledků L. Bretová
6. Zakončení

1. Zahájení
Setkání zahájil a vedl vedoucí PS J. Jirásko. Do PS se zapojila nová členka Mgr. Dana Rolfová.

2. Kontrola zápisu z 26. 11. 2019
 I. Krabcová - Feuersteinova metoda – domluven termín 17. 4. 2020
 Termín je zvolen nevhodně vzhledem k zápisům do prvních tříd
 Návrh zvolit termín o hlavních letních prázdninách příp. v sobotu
Úkol: K. Kabelková domluví jiný termín (poznámka: nový termín 20. 3. 2020)


B. Kalátová Lisá – Koučink akademie Horní Libchavy, mentoring, koučování – „Kurz
ředitel koučem“ - Již naplněn!

3. Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí – nabídka od J. Jiráska
 Lenka Felcmanová – „Podpora vzdělávání dětí s ADHD a s náročným chováním“ –
 Termín předběžně domluven na 25. 05. 2020, rozsah 4 hodiny
 PS vyjádřila zájem
Úkol: MAP domluví detaily


Bohumil Kartous – analytik na rovné příležitosti ve vzdělávání – celorepublikové
srovnání
 Termín předběžně domluven na 15. 9. 2020
 PS vyjádřila zájem
Úkol: MAP domluví detaily

4. Diskuze, připomínky


Dne 19. 02. 2020 proběhlo na 4. ZŠ Jičín setkání asistentů pedagoga. O setkání byl
velký zájem (26 účastníků) a máme velmi pozitivní zpětnou vazbu.
Asistenti pedagoga by přivítali další setkání a odborné semináře týkající se jejich
práce.
V plánu je ještě jedno setkání pro další zájemce za účasti paní psycholožky G.
Prodělalové a následně pravidelná setkávání a odborné semináře dle poptávky a
požadavků asistentů pedagoga.



Krátká diskuze ke změně financování asistentů pedagoga – zřejmě bez problémů.



Vize poradenství (PPP)? – rozdíly v jednotlivých krajích. I. Krabcová si myslí, že
královéhradecké poradny to mají dobře nastavené.



Otázka inkluze – změna financování pedagogické intervence

5. Dotazník rovných příležitostí MŠ - prezentace výsledků L. Bretová (MAP)
J. Jirásko poděkoval za vyplnění Dotazníků pro rovné příležitosti MŠ (vyplnilo 29
respondentů).
Vyhodnocení provedla a prezentovala L. Bretová viz příloha zápisu.
Závěr: Rovné příležitosti u mateřských škol v regionu jsou nastaveny v normě a není nutné
v tomto ohledu nastavovat změnu.

6. Zakončení
V závěru setkání J. Jirásko představil Dotazník I-KAP. Proběhla krátká diskuze. Některé školy
již dotazník vyplnily.
Otázka rovných příležitostí pro žáky, kteří by potřebovali podporu a kteří jsou
z nepodnětného prostředí. Zejména u cizího jazyka, kdy rodiče nemají znalost jazyka a
zároveň nemají prostředky na doučování.
Návrh: využít doučování ze Šablon. Rovněž nasměrovat rodiče, aby se oni učili s dětmi.
J. Jirásko všem zúčastněným poděkoval a rozloučil se.
Termín dalšího setkání: 21. 4. 2020 (nevyhovující termín), návrh 28. 4. 2020 – bude včas
upřesněno.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.
V Jičíně 25. 2. 2020

Přílohy: Dotazník RP MŠ, Prezentace 25.2.2020_MŠ, Diskuze k dotazníku MŠ PS RP 25.2.2020

