
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, které se konalo 11. února 2019 od 16:00 do 17,45 hod. v kavárně U Dvou přátel 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Jednání zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků 

a seznámením s programem.  

 

2. Představení a bližší specifikace PS pro rovné příležitosti 

 

Manažer projektu Mgr. Norbert Kobela seznámil účastníky s cíli Pracovní skupiny pro 

rovné příležitosti.   

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse o problematice nastavení rovných 

příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému  

 

Účastníci setkání měli možnost konzultovat tuto problematiku s vedoucí odboru 

školství Bc. Jiřinou Koženou, školní psycholožkou a psycholožkou pedagogicko-

psychologické poradny Mgr. Zuzanou Sůvovou a s vedoucí oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí Kateřinou Wohákovou, DiS.  

 

Dotazy se týkaly:  

• školní absence, připomenut Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, 

příloha č. 11 Záškoláctví metodického doporučení MŠMT k primární prevenci  

• počtu žáků s podpůrnými opatřeními ve třídě, upravuje § 17, odst. 1 a 2 vyhlášky 

27/2016 Sb., v platném znění 

• možnosti využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných 

opatření, upravuje § 18, vyhlášky 27/2016 Sb., v platném znění 

• právního rámce zanedbání rodičovské péče (přestupky Zákon 250/2016 Sb., 

trestní zákoník 40/2009) 

• objasnění pojmu případové konference jako jedné z metod sociální práce 

realizované odborem sociálně-právní ochrany dětí 

• připravovaných legislativních návrhů týkajících se inkluze 



   

   

Část specifických dotazů bude řešena interní konzultací s danou školou. 

 

 

4. Brainstorming - návrhy aktivit, které by přispěly ke zlepšování podmínek ve 

vzdělávání z hlediska rovných příležitostí 

 

Nadále se počítá s konzultacemi problematiky s odborem školství MěÚ Čáslav, 

odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Čáslav, školním psychologem a 

psychologem pedagogicko-psychologické poradny.  

 

Pracovní skupinou bylo dále navrženo setkávání pedagogů se zástupci dalších institucí 

a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního.  

 

Skupina preferuje konzultace, přednášky a poradenství: 

 

• s odborníky na poruchy chování u žáků a na poruchy autistického spektra, 

• s pracovníky speciálně pedagogického centra Pyramida v Rybitví,  

• s pracovníky ze zdravotnictví, např: pediatrem, pracovníky záchranné služby,  

• s odborníkem na právní otázky ve školství se zaměřením na inkluzi žáků a na 

práva a povinnosti jednotlivých aktérů vstupujících do procesu péče o dítě, 

• pro asistenty pedagoga zaměřené na problematiku, jak vzdělávat a výchovně 

působit na žáky s poruchami chování.  

 

Odborníky lze pozvat samostatně nebo bylo také navrženo mezioborové setkání lékař – 

speciální pedagog – zástupce OSPOD atp., zaměřené na určitou problematiku, např. 

záškoláctví.  

 

 

5. Diskuze  

 

V rámci neformální diskuse se dořešila část specifických dotazů (viz 3. část programu) 

a účastníci setkání si předali vzájemné pracovní zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

6. Závěr 

 

 

V Čáslavi 12. 2. 2019 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková,  

vedoucí PS Rovné příležitosti 

Zápis ověřil: 

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


