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region.hana@regionhana.cz 
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Z Á P I S  z  P S  
 

Název PS:  Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 
Datum konání: čtvrtek 08. 11. 2018 od 15:00 hod.    
   (předpokládaná délka jednání cca 1,5 hodiny) 

 

Místo konání:  ZŠ a MŠ Slatinice, Slatinice 124   

 
 
Číslo zápisu: II.  
 
Přítomní: Mgr. Kateřina Coufalová, Mgr. Vladimíra Pospíšilová, Mgr. Lenka Soušková, 

PaeDr. Iva Tomášková, Bc. Radomíra Tylichová, Mgr. Jitka Klemsová, Mgr. Marta 
Husičková 
 

Program jednání: 
 
  
1) Úvod  

2) Akční plán – diskuze nad aktivitami, které jsou součástí AP, zdroje financování, vytipování aktivit, na 
kterých se bude pracovat v roce 2019  

3) Různé  

4) Diskuze  

5) Závěr  
 

 
1)  

Vedoucí PS (Tomášková Iva) nás přivítala v ZŠ Slatinice. Přítomné přivítala i Marta Husičková.  
 
2)  

 
M. Husičková a I. Tomášková seznámili přítomné s návrhy aktivit, které budou součástí aktualizovaného 

akčního plánu. Postupně budou tyto aktivity naplňovány v rámci implementace. Dále bylo řešeno nastavení 

spolupráce - kompetence asistent x pedagog. Pedagogové by měli zájem o proškolení, jak mají pracovat ve 

třídě, kde je i asistent.  
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3)  

Tylichová: 

Práce s autisty.  

SPC: poradna, málo informací pro rodiče, asistenty, pedagogy, doporučeny pomůcky. Rodiče autistů 

požadují jednoduché informace, stejně i pro pedagogy. 

 

Coufalová: 

Spolupráce s Janem – vytvoření webu. Pomoc přes ranou péči. 

 

Pospíšilová: 

Vytipovat nejčastější problémy dětí, nejen autistů. Co by měla osahovat příručka: jak poznáme autistu, 

terapie: hippoterapie, dobrovolníci (odlehčovací služba), nadace, spolky, na které se rodiče mohou obrátit. 

Učitel mnohdy neví, jaké dítě, s jakými problémy přijde. Učila 2 žáky s lehkým mentálním postižením. 

Psycholožka dělá supervize, má děti s poruchami chování. Pedagog někdy špatně reaguje. Psycholožka dělá 

modelové příklady, jak zareagovat. Zmapovat odborníky v území.  

 

Klemsová: 

Nepomohl by sociální pracovník pedagogů, doc. Matulajová z Univerzity Palackého. Poukázala na to, že je 

potřeba znát síť služeb. Neměl by příručku zpracovat JAN? Paní Klemsová je lokální síťařka projektu MPSV a 

zaměřuje se na síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.  Kurátorkou pro děti a mládež v ORP 

Konice je Mgr. Hana Buiglová a spadá pod Městský úřad v Konici. Paní Klemsová se s ní setkala a seznámila 

ji s obsahem činnosti pracovní skupiny. Kurátorka je ochotná zúčastnit se některého setkání PS a představit 

oblast péče o ohrožené děti a způsoby práce s těmito dětmi. 

 

Tomášková: 

Byl by vhodný např. 1 psycholog pro několik škol, ½ úvazku z podpůrných opatření – sociální pedagog (ze 

šablon by třeba bylo vhodné). Vhodné vytvoření příručky.  

 

Soušková: 

Personální šablony, nevíme, zda budou navazovat. 

 

4)  
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Informační příručka pro rodiče, jak navázat spolupráci s rodiči. 

 

 

 

Závěry, úkoly: 

Návrhy témat na možné workshopy: 

- poslat zdroje pro všechny 

- kde se získá více info? 

- pro výchovné poradce 

- sdílení dokumentů, může to dělat i metodik inkluze 

-  návrhy na semináře: autismus, poruchy chování, Svatava Vyhlídalová (jaro 2019, 17:00 hod. Lutín čtvrtek) 

- Téma SVP obecně (speciální vzdělávací potřeby) 

- Jak hodnotit žáky (Ondráčková) 

 

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu.  

 

Přílohy: 

- Pozvánka 

- Prezenční listina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Náměšti na Hané dne 09. 11. 2018 zapsala: 
 
 
 
 
 
 
 
         
        ………………………………………………………………….. 
 
         Mgr. Marta Husičková, v.r. 
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