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Zápis 

II. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

projektu MAP Semilsko II 

ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily, 12. listopadu 2018 

Přítomni: viz. prezenční listina 

1. Zahájení 

H. Vavřenová – přivítání členů pracovní skupiny, seznámení s programem setkání 

2. Strategický rámec – Aktualizace MAP II – podzim 2018 

Všichni přítomní členové s touto aktualizací souhlasí, nikdo neměl připomínky, Mgr. I. Goddefroy 
vše konzultovala osobně s Mgr. J. Zajícovou při návštěvě v době její pracovní neschopnosti 

3. SWOT analýza  

Silné stránky  
1. Zapojení a práce v kolektivu, aktivizace ve 
skupinových činnostech 
2.    Podpůrná opatření – náprava, vzniká užší 
kontakt s učitelem 
3. rozvoj a posílení vzájemné důvěry 
4. růst sebevědomí, růst vnitřní jistoty, včlenění 
do kolektivu, osobnostní růst dítěte 

Slabé stránky 
1. minimální motivace ke vzdělání, závislost na 
sociálních sítích, vyčlenění z kolektivu, negativní 
vliv na třídní kolektiv 
2. závislost na mobilním telefonu, komunikace 
dětí mezi sebou hlavně pomocí zpráv 
prostřednictvím facebooku, messengeru,…..  
děti používají sociální sítě ke komunikaci častěji 
než osobní komunikaci 
3. přetíženost dítěte – např. velké množství 
kroužků 
     malá samostatnost dětí – stálý dohled 
dospělých 

Příležitosti 
1. společné aktivity žáků ZŠ se žáky 
s podpůrnými opatřeními se žáky speciálních 
škol 
2. projektové vyučování, školení a kurzy pro 
učitele, společné setkávání pedagogů s rodiči 
3. společné výstavy, sportovní akce – např. 
Krakonošův trojboj, Vánoční jarmark, přednášky 
prevence – Michal Koťátko 

Hrozby 
1. trávení společného času rodiče a děti – dítě 
tráví moc času u PC a tabletů, rodiče neplní své 
povinnosti 
2. závislost na sociálních sítích 
3. přehnaná administrativa pro učitele 
    Vzdělávání žáka s minimálními výstupy – 
zatím toto není uvedeno na vysvědčení 
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4. Školení 1. 2. 2019 

Náplň setkání č. III. 1. 2. 2018 v Lomnici nad Popelkou: 
 
PLPP (Plán pedagogické podpory) -     jak ho tvořit, jak psát a používat, přínos pro učitele,    
       vodítko pro doporučení z ŠPZ, PPP, SPC, …              

- zkušenosti jednotlivých škol  - diskuse  
ukázka pomůcek z jednotlivých škol – účastníci přivezou nejoblíbenější pomůcky, které škola 
používá při nápravách – Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče 
 
pedagogové si budou moci předat vzájemné zkušenosti a přínosy jednotlivých pomůcek 
 

5. 4. setkání PS 

Náměty :  - návštěva školy v zahraničí 
- návštěva sklárny v Příšovicích (zde se vyrábí skleněná mozaika KREATIVEC, 
stavebnice a hra vhodná jako pomůcka pro děti s podpůrnými opatřeními) 
+ spojit s návštěvou věznice v Rýnovicích (M. Novotná,  ZŠ Libštát by mohla 
zařídit návštěvu), vhodný den pro exkurzi je pátek, věznice v tomto roce slaví 
100. výročí založení 
-  přednáška na téma nebezpečí sociálních sítí pro žáky ZŠ 
 

   

6. Závěr 

H. Vavřenová – poděkování za aktivní a plodnou práci v PS Rovné příležitosti MAP Semilsko II 
 
Zapsala: Hana Vavřenová 
Dne: 14. 11. 2018  


