
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: Centrum pro pěstounské rodiny, Farní charita, Masná ul., Česká Lípa 

Datum a Čas: 16. 09. 2019, 15:00 - 17:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Výběr cílů a aktivit PS 

3. Evaluace akce 

4. Termín příštího setkání  

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Výběr cílů a aktivit PS 

Podstatnou část jednání se zúčastnění členové PS zabývali výsledky ze společného 

vyhodnocení cílů a aktivit potřebných v regionu podpořit, rozvíjet, realizovat. Vyhodnocení 

výběru provedla Anna Jelínková a výsledky dle důležitosti/významu jsou dle výše 

přidělených procentních bodů a rozděleno dle již zvolených oblastí potřeby. (viz příloha). 

Veronika Lošťáková, vedoucí PS, se ujala řízení a společně s PS určila stanovení priorit: 

1. Zmapovat služby dostupné rodičům a dětem pro zlepšení rovných příležitostí (55,6%) 

2. Síťování organizací a rady různými formami pro rodiče a děti, info materiály (44,4%) 

3. Kompetenční model case manager – obdoba sociálního pracovníka ve škole (44,4%) 

4. Sdílení dobré praxe v oblasti začleňování/inkluze/rovných příležitostí pro učitele 

(33,3%) 

5. Podpora inkluze cizinců nemluvících českým jazykem (33,3%) 

6. Poskytnutí supervize pedagogům 

7. Workshopy / edukace pro učitele, rozvoj sociálních dovedností 

 

Na příštím setkání se skupina bude zabývat konkretizací potřebných aktivit do regionu dle 

výše zvolených cílů.  

 

Úkolem pro členy je přijít s námětem, jak některé z cílů konkrétně naplňovat v době 

realizace MAP II. 

 

 

 



 

                                                                                                        

3. Evaluace akce 

Pracovní skupina má úkol vyhodnotit (evaluovat) 1-2 akce ze své oblasti realizované v rámci 

MAP II, zvolit cílovou skupinu, metody a způsoby vyhodnocení. 

Výběr akce k evaluaci z akcí již uskutečněných v rámci MAP II, volby metody a cílové 

skupiny provede PS do 31. 12. 2019 – tedy na příštím jednání. 

 

 

 

4. Termín příštího setkání: dne 7. 11. 2019, 15 – 17 hod, DDM Smetanka Nový Bor 

 

 

 

V České Lípě, dne 16. 09. 2019 Zapsala: Milena Nováková  

  



 

                                                                                                        

 

Setřídění cílů PS dle oblastí  

1. Cíle z oblasti RODINA* 

 Informovat rodiče o dostupných podpůrných službách v regionu. 

 Potřebné informace o nutnosti informování rodičů dostat k pediatrům. 

 Kvalifikovaný pracovník ve škole, který má důvěru a umí nasměřovat k patřičné 

pomoci a pomůže např. s objednáním do SPC. 

 Motivace rodiny ke spolupráci- systematické budování dobrých vztahů: workshopy a 

rodičovská setkání 

 Motivace rodiny ke spolupráci- rodičovské a případové konference pořádané školou ve 

spolupráci s NNO. 

 Informace o přínosech případových konferencí do škol a ke zřizovatelům- hledání 

cílené podpory. 

 Vytvořit síť proškolených koordinátorů, kteří by případové konference pro školy v 

ORP organizovali (AMALTEA) 

 Zapojení rodiny formou domácího doučování ve spolupráci s rodiči. 

 Posílení komunikace RODIČ-UČITEL-ASISTENT PEDAGOGA, tvorba podpůrného 

materiálu. 

 Proškolený personál ve škole, k bezproblémovému průběhu školní docházky- 

proškolení pedagogů. 

 Hledání podpory a pomoci v širší rodině skrze rodiné konference. 

 Vrstevnická motivační podpora 

 Volnočasové aktivity- zmapování dostupnosti a možností financování 

 Samostatný mladý dospělí- postupné předávání kompetencí do rukou dítěte 

 Zachycení vadného soc. prostředí v čas- SAS 

 Doučování- úřad práce, studenti pedagogiky, asistenti pedagoga, bývalí učitelé- 

důchodci, 

2. Cíle skupiny z oblasti SLUŽBY* 

 CASE MANAGER -Tvorba kompetenčního modelu, obsah činností a kvalifikačních 

předpokladů-pilotní projekt. 

 Sdílení pozitivních zkušeností a dobré praxe mezi pedagogickými pracovníky a 

studenty VŠ. 

 Zahraniční inspirace - modely dobré praxe a zkušenosti ze zahraničí (workshopy). 



 

                                                                                                        

 Uspořádat pravidelná supervizní setkání. 

 Motivovat vzdělávací organizace k vyššímu počtu kurzů Asistenta pedagoga a tvorba 

nabídky nadstavbových kurzů, ke zvyšování kompetencí AP. 

 Tvorba PR v oblasti rovných příležitostí. 

 Tvorba podpůrných materiálů. 

 Podpora inkluze mimořádně nadaných dětí. 

 Podpora inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem. 

 

3. Cíle z oblasti OSOBNOST* 

 Motivovat dítě ke spolupráci na osobních změnách a dosahování svého potenciálu. 

 Vzdělávání pedagogů v trendech partnerské komunikace, dítě je spolutvůrce, 

spolurealizátor, spolu hodnotitel. 

 Inspirovat učitele k rozvoji motivačních technik spolupráce s dítětem ,,dítě s 

hendikepem není problém, ale výzva" 

 Tolerance k odlišnostem a vzájemná pomoc 

 Zpřístupnění zájmových kroužků mimo školu 

 Nastavit tvorbu plánu pro dítě tak, aby dítě bylo hlavním strůjce svého růstu , Ostatní 

tvoří ,,podpůrnou zeď" 

 Klíčový pracovník- vedení pracovní skupiny, která má na starost dítě- sdílení 

informací. 

 Posílit učitele v navazování bezpečného a motivujícího vztahu 

 navrhnout koncepci jednotného vyhodnocení situace, kterou budou tvořit dítě, rodina a 

využívané služby 

 Tvorba databáze dostupných služeb v regionu 

 

 


