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7. Zápis vedoucí PS RP 

 

Téma: Spolupráce škol s PPP 

Vypracovala: Mgr. Romana Klusáková 

Termín další schůzky: 7.10. 2019 14,00 – ZŠ Tyršova 406, Bystřice n.P.  

 

Program setkání  

 
1. Kulatý stůl s odborníky - problematika inkluze očima pedagogů, 

ředitelů, psychologů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků v 
oblasti sociálních služeb - hosté Mgr. Lenka Palečková, Mgr. Marcela 
Žáková, Mgr. I Ostrýžová 

a. v červnu proběhl Kulatý stůl s řediteli škol na téma rizikového 
chování, připravuje se další 

b. problémem inkluze se jeví neustále změny v legislativě, toto 
sice nelze ovlivnit, ale velmi to ztěžuje práci 

c. další bolavou oblastí je spolupráce asistentů pedagoga a 
učitelů tak, aby tato spolupráce byla efektivní - nutné je větší 
proškolení a připravenost pedagogů 

d. problémem u dětí je také užívání alkoholu, marihuany - k 
svízelné toleranci přispívá i tolerance společnosti k těmto 
návykovým látkám 

e. nutnost spolupráce Rodič - Dítě - Škola 
f. nutnost důsledného vedení a dodržování dohodnutých 

pravidel všech zúčastněných subjektů 
g. školy se snaží naplňovat závěry a doporučení PPP, rodiče však 

často doporučení určená jim nedodržují  
2. Aktuální informace k realizaci projektu - Ing. J. Zelená 

a. seznámení s materiálem týkajícím se rovných příležitostí a 
MAP - Spravedlivost ve vzdělávání 

b. diskuse nad připravovanými evaluačními dotazníky a 
agregovaným seznamem potřeb škol 

c. informace o uskutečněných a probíhajících aktivitách: 
- Logohrátky budou končit - lektorka již dále nemá 

prostor pro jejich vedení 
- Rodilý mluvčí D. Fraser - spolupráce s ním bude také 

ukončena 
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- Působení rodilé mluvčí v NJ je pro příští školní rok v 
řešení 

- Mluvčí do AJ a RJ v příštím školním roce bude řešen 
spíše formou projektových hodin/dní místo pravidelné 
výuky 

- Proběhla aktivita pro žáky II.st. na Edenu - Řemesla - je 
možné po vzájemné domluvě uskutečnit i pro menší 
mimobystřické školy  

- probíhají aktivity pro Úsměváčky - pravidelné návštěvy 
solné jeskyně, hudební aktivita na ZUŠ, ještě do konce 
školního roku se uskuteční tvořivá dílna na ZŠ TGM a 
taneční předprázdninové setkání na ZŠ a MŠ Štěpánov 

3. Náměty pro setkání s veřejností  
- přilákat veřejnost na akce do škol je komplikované 
- setkáváme se s velkým nezájmem 
- pokud se akce uskuteční, účastní se stále stejní rodiče 
- cestou by možná bylo propojit aktivit pro veřejnost s 

aktivitami pro jejich děti 
4. Informace o spolupráci s neziskovými organizacemi ORP Bystřice nad 

Pernštejnem 
- nově bude členem naší pracovní skupiny Bc. Petra Königová 

Dis. - vedoucí Rosa - denní stacionář 
5. Náměty k rozpracování na příští setkání – Pomůcky pro žáky s LMP a 

hraničními intelektovými předpoklady - návštěva Základní školy 
Tyršova 106, Bystřice n.P. 

6. Závěr, diskuse  
- své působení v pracovní skupině pro rovné příležitost ukončí 

Mgr. J. Romanová a Mgr. M. Krásenská, J. Romanovou nahradí 
Bc. P. Königová Dis., druhý nový člen je v řešení 

- v návrhu je možná změna na pozici vedoucí pracovní skupiny 
- bude nutné uzavřít nové DPP - budou pravděpodobně 

uzavřeny až do konce projektu s tím, že zde bude uvedena 
krátká výpovědní lhůta pro případ, že bude nutné tuto dohodu 
ukončit 
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Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Prostudovat a případně napsat připomínky k připravovaným dotazníkovým 
šetřením ve školách - evaluační dotazník, agregovaný seznam potřeb škol - 
připomínky zaslat do 2.5. 

Spolupráce s vedením školy při zpracování výše uvedených dotazníků - budou 
zaslány do škol a je nutné je vyplněné odeslat do 14.6. 

Vyjádřit se k délce DPP v dalším období projektu 
Vyjádřit se k osobě vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitost - R. 
Klusáková x V. Slámová 
 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Používání mobilů na školách 

Programy primární prevence - spolupráce s organizacemi, které poskytují 
školám preventivní programy 

 

Návrh aktivit a 
opatření pro PS 
financování 
k diskuzi 

Výtvarná dílna na ZŠ TGM s Úsměváčky - změna termínu na 14.6. - 
financování již předjednáno - z projektu by byla provedena úhrada pískových 
stolků a práce lektorky 
 
Taneční předprázdninové setkání 7.6.2019 ve Štěpánově (Úsměváčci) - 
financování již předjednáno - z projektu by byla provedena úhrada 
autobusové dopravy a občerstvení 

 

 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních členů 
skupiny 

Pokud nebude doplňovat žádné další postřehy, napište na toto místo, že 
nemáte žádné připomínky k zápisu. 

 

 

 


