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Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: Doksy 

Datum a Čas: 11.11.2021, 16:00 – 17:00 hodin 

Přítomni: dle Prezenční listiny 

Program: 

1) Odsouhlasení programu jednání 

2) Plán práce PS ve vazbě na realizaci MAP III 

3) Plán aktivit PS 

4) Termín příštího setkání 

 

1) Přítomní členové PS souhlasí s navrženým programem jednání. 

2) V návaznosti na jednání PS a zaslané podklady byla ze strany RT projektu připomenuta náplň 

práce PS ve vazbě na Postupy MAP III. Jedná se zejména o jednání PS 4x/rok, nutnost 

průběžné aktualizace dokumentu MAP – očekáváme vždy zaměření revize a připomínek na 

danou oblast zájmu PS a dále vytvoření a průběžnou aktualizaci plánu aktivit PS. 

3) V projektu MAP III počítáme s „pilotními aktivitami“, zejména se semináři pro pedagogy 

z více škol, sdílení a výměnu zkušeností, event. vzhledem k situaci s Covid 19 s aktivitamu, 

jichž se zúčastní vice škol, ale nikoliv současně, daná aktivita bude propojena s více školami 

postupně. Předpokládaná možnost financování aktivit pro každou PS: 80 000 Kč/rok. 

Návrhy k projednání a upřesnění: 

• Líp a spolu – pí Ondrušková: Akce: Kurz VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI 

AUTISTICKÉHO SPEKTRA V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE 

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, NAUTIS Praha 

Časová dotace: 8 vyuč. hodin 

Termín: sobota 9.4., nebo 23.4., nebo 30.4.2022 (bude upřesněno dle možností lektorky) 

Místo konání: Centrum LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa 

Anotace: účastníci kurzu budou připraveni na skutečnost, že odlišné chování žáka s PAS může 

ovlivňovat klima třídy, dozvědí se, jakým způsobem s třídním kolektivem pracovat a jak 

příznivě klima třídy ovlivňovat. 

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci škol (zástupci 

ředitelů, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci pověření prevencí šikany), pedagogové a 
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asistenti pedagoga z běžných základních škol a středních škol, kteří pracují se žáky s PAS nebo 

ve třídách speciálně zřízených pro žáky s PAS na běžných základních školách. 

Počet účastníků: 8-14 osob 

Cena: 2.500Kč/os 

Požadovaný příspěvek z MAP III: 11.000Kč (bude použit k úhradě části celkové ceny kurzu) 

• Malování dětí – propojení dětí i škol, s finální výstavou - příspěvek na výtvarné 

potřeby 

• Den země – s přenosem aktivit do matematické gramotnosti (MŠ Špičák ČL) 

• Týden náhradního rodičovství – pěstounská péče, nabídka do škol – semináře, práce 

s třídním kolektivem, inkluze… (J. Glaserová, Charita Česká Lípa) 

• Konference Právo – děti – kriminalita – připadá v úvahu až na rok 2023 vzhledem 

k přetrvávající složité situaci – Covid 19. 

Návrhy aktivit budou upřesněny pro jednání PS financování (do 22.11.2021) a následně 

budou předány k projednání PS pro financování.  

4) Další PS se uskuteční v prostorách Líp a spolu, z.s. , (pí Ondrušková),  10.2.2022, od 16:00 

hodin.  

Zapsala: B. Danihelová 

 

 


