
 

                                                                                                        

 

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: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 07. 11. 2019, 15:00 - 17:00 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Evaluace 

3. Cíle a preferované směry 

4. Potřeba psychologického pracovníka, sociologického pracovníka, koordinátora  

5. Sdílení dobré praxe a chystané akce na rok 2020 

6. Termín dalšího setkání: 23.1.2020, 15-17:00hod, DDM Smetanka 

 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 07. 11. 2019 Zapsala: Milena Nováková a Eva 

Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Evaluace 

 

Po projednání s členy pracovní skupiny a následně s paní R. Ondruškovou a s vedoucí 

skupiny paní V. Lošťákovou byla vybrána aktivita k evaluaci a sestaven její harmonogram a 

obsah: 

 

Plánovaná 

evaluace 

z aktivit 

Implementace 

MAP 

Téma/Anotace Cíl 

evaluace 

Cílové 

skupiny 

Časový 

plán 

evaluace 

Nástroje 

evaluace 

Seminář 

Efektivní 

výchova a 

vzdělávání dětí 

s autismem - 

Líp a spolu – 

SPŠ ČL 

Autismus – 

charakteristika 

dětí s PAS a 

jejich 

zohlednění 

v předškolním 

zařízení 

edukace pro 

učitele MŠ – 

jak pracovat 

s dětmi 

s PAS – 

orientace 

v čase a 

prostoru, 

pracovní 

chování, 

motivace a 

komunikace 

dětí  

Pedagogové 

předškolních 

zařízení 

1.Q oslovení 

CS, příprava 

otázek 

2.Q 

dotazník, 

vyhodnocení 

Dotazníkové 

šetření 

 

Plán aktivit na 2020:  

 

 Sestavení plakátu/brožury/kalendáře dostupných služeb 

o Odhad nákladů na aktivitu – grafik, tisk 40.000,-Kč 

o Konference 30.000,-Kč (10/2020) 

 Problematika Inkluze v regionu (cizinci, ústavní výchova, pěstounská péče, 

asistenti pedagoga, spolupráce pedagog-asistent pedagoga, sociálně slabé, nadané 

děti aj.), prezentace jednotlivých organizací 

 Problémy, sdílení dobré praxe, odpoledne workshopy s lektory na vybraná témata 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

Název akce nebo záměru očekávané náklady termín realizace stručný popis 

seminář/konference a 
prezentační materiál k 
problematice inkluze v 
našem regionu 

grafik, tisk 
plakátů/kalendářů 
40000, konference 
30000 

Plakát/kalendář 8/20, 
konference říjen 2020 

konference k tématům inkluze 
(cizinci, náhradní rod. péče, ústavní 
výchova, soc. slabé, pedagog + 
asistent pedagoga, nadané vč. 
prezentace organizací) v regionu - 
problémy, sdílení dobré praxe, 
odpoledne workshopy s lektory na 
vybrané téma), kalendář 10-16 
listů - prezentace dle témat 

 

 

3. Cíle a preferované směry 

1) Propojení nabídky služeb neziskových organizací pro školy 

- Najít vhodnou cestu, jak nabídnout školám „Kalendáře“ právě z důvodu velké 

přesycenosti nabídky služeb – Setkání koordinátorů (8)2020? 

2) Práce s cizinci a doučování cizinců (chystá se naplnění projektu) 

3) Začít propojovat studenty pedagogiky a děti potřebující doučování (založené 

na dobrovolnictví, pro studenty dobrá praxe do života) – informace od M. 

Novákové - o zájmu společnosti Nová škola o.p.s. realizovat doučování dětí 

v Novém Boru právě formou dobrovolníků. Bylo poskytnuto propojení mezi 

knihovnou, společností Nová škola o.p.s. a VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor. 

4. Potřeba psychologického pracovníka, sociologického pracovníka, koordinátora 

- nejsou finanční prostředky 

- údajná nevole škol 

- špatná prostupnost informací, velká zahlcenost pedagogických pracovníků 

5. Sdílení dobré praxe a chystané akce na rok 2020 

1) Uspořádat seminář dobré praxe, využít setkání koordinátorů (začátek školního roku 

2020), kde by se mohl rozdávat plakát/kalendář s nabídkou odborných služeb 

2) Kalendář / plakát - časový harmonogram: 

- I. pololetí  

o Oslovení neziskových organizací v regionu zabývajících se rovnými 

příležitostmi 

o Sestavení přehledu (shrnutí) organizací, jakými tématy se organizace 

zabývají, jaké odborníky mají 

- II. pololetí  

o poskytnutí balíčku školám (kalendář by se mohl rozdávat na setkání 

koordinátorů v srpnu 2020) 

Podoba: plakát A1-A0, nebo školní kalendář po listech, (kalendáře 10-16témat) 

Možná témata kalendáře: podle poruchy/nemoci/skupiny – bude předmětem diskuze 

na příštím jednání PS 



 

                                                                                                        

3) Naplánovat akci /podzim 2020, pravděpodobně říjen/ – konferenci, ukázku, prezentaci 

témat se sdílením dobrých zkušeností, ocenění učitelů za skvělý přístup a zároveň 

workshop se specifickým tématem poruch v učení, inkluze v našem regionu. 

 

Termín dalšího setkání: 23.1.2020, 15-17:00 hod, DDM Smetanka 


