Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Datum a místo konání: 12. 1. 2018 – 13:00, místnost č. 115, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina

Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s náplní jednání, které bylo zaměřeno na dokončení a podrobnější
specifikaci aktivit pro Akční plán v návaznosti na předchozí jednání PS.

Diskutované návrhy aktivit:
1) Personální podpora inkluze - 0.1 úvazku koordinátora inkluze na školní rok - řeší
podpůrná opatření a jejich realizaci ve škole –
- mzdové náklady koordinátora inkluze (55 200 Kč)
- Implementa ce MAP/ šablony OP VVV
2) Podpora školních poradenských pracovišť - 0.1 úvazku studenta-specialisty (speciálního
pedagoga, logopeda, psychologa) na půl roku; pomáhá pedagogům uvádět do praxe
doporučení z poraden a přizpůsobit je konkrétní situaci, pracuje s dětmi a žáky i pedagogy ->
ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU pro přípravu projektu
- mzdové náklady specialistů- vedoucích týmů v rámci VŠ, mzdové náklady
specialistů- studentů
- Implementa ce MAP
3) Podpora dobré praxe speciální pedagogiky - Setkávání poradenských pracovníků
- MAP II

4) Provázanost vzdělávání dětí se SVP s uplatněním na trhu práce - Kariérový den ve škole ve
spolupráci s organizacemi, které se zabývají zaměstnáváním osob s handicapem - 1 celodenní
program pro třídu ročně , exkurze a návštěvy dětí ve firmách, podnicích, setkávání se s praxí a
chodem těchto, možná budoucích, zaměstnavatelů
- mzdové náklady na lektory a odborníky z praxe, pomůcky, občerstvení
- Implementa ce MAP
5) Podpora možnosti zažít úspěch pro každé dítě - podpora zdravého životního stylu, tvůrčích
a praktických činností; možnost vyniknout pro děti a žáky ohrožené neúspěchem , prožitkové
učení – zavedení témat sebepojetí, sebepoznání, sebevědomí

6) Sdílený poradce pro ZŠ, MŠ a zájmové vzdělávání

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy aktivit, včetně implementace pozměňovacích
návrhů. Jednání ukončeno v 16:00
Zapisovatel: Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

