
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis z exkurze pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro 

SO ORP Čáslav III do Základní, mateřské a praktické školy Kolín, která se 

uskutečnila 9. 11. 2022 od 15 hodin.  Akce byla určena především pro výchovné 

poradce, školní metodiky prevence, učitele mateřských a základních škol a další 

zájemce o toto téma. 

Přítomni: viz přítomní dle prezenční listiny 

1. Úvodní slovo  

 

Zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem. 

 

2. Téma setkání: 

 

Výchova a vzdělávání ve speciální škole a specifika práce ve 

speciálním pedagogickém centru 

 

Prohlídku zařízení pro účastníky zajišťovalo vedení školy a speciálně pedagogického 

centra.  

Základní škola,  mateřská škola a praktická škola v  Kolíně, 

příspěvková organizace, vznikla spojením několika pedagogických zařízení sídlících 

ve dvou budovách. Vedení škol se nachází v Kutnohorské ulici tak jako základní 

škola, ZŠ speciální, MŠ speciální, střední praktická škola a speciální pedagogické 

centrum (SPC). Spojením škol se školou při nemocnici vznikla kompletní nabídka 

služeb, velmi dobře na sebe navazující a pokrývající širokou oblast působení. Škola 

vzdělává žáky dle §16, odstavce 9 Školského zákona. 

Účastníci exkurze byli seznámeni s:  

 

• Historií školy 

 

• Organizací školy a výuky (věkové složení, třídy, skupiny…), personálním 

zabezpečením výuky (pedagogové, asistenti, náplně práce…), pokračováním 

vzdělávání na střední škole praktické 



   

   

 

• Způsobem přijímání žáků a specifiky výuky ve škole  

 

• Speciálními pomůckami a technikou, speciálně pedagogickou terapií a 

relaxačními technikami 

 

• Účelem a specifiky práce ve snoezelenu  

 

• Uplatněním absolventů 

 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse  

 

V příjemné atmosféře proběhla prohlídka školy, účastníky zaujal prostor snozelenu, 

rozvinula se diskuse nad prací v tomto zařízení, především specifiky práce, metodami 

a formami práce. Účastníci si zpřesňovali obdržené informace.   

 

4. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání, poděkoval vedení školy a 

účastníkům. Exkurze se líbila a poskytla informace, které účastníci uplatní ve své 

školní praxi.    

 

 

V Čáslavi 20. 11. 2022 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu  

 


