Zápis – PS Rovné příležitosti ve vzdělávání v ORP Soběslav
Datum: 11. 12. 2019
Místo: Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým.
2. SWOT 3 Analýza – Setkání bylo věnováno vyhodnocování SWOT analýzy pro oblast rovných
příležitostí. Účastníci diskutovali nad přehledem silných a slabých stránek v oblasti rovných
příležitostí a vyhodnocovali hrozby a příležitosti. Výsledkem je aktualizovaná tabulka, kde
jsou přehledně zpracovány veškeré výstupy. Zaktualizovanou tabulku zasíláme v příloze.
základě diskuse je navržena tato struktura:
Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání:
Silné stránky
Slabé stránky
- Spolupráce s PPP
Nízká míra odbornosti v oblasti
speciální pedagogiky
- Při vytvoření potřebných podmínek a
Nedostatek speciálních pedagogů,
zajištění kvalitního pedagoga je inkluze
psychologů
přínosná
- Při vyšším počtu ve třídách nemožnost
- Zavedení podpůrných opatření MŠ
věnovat dostatečnou péči nadaným
- Financování
asistentů,
školních
dětem
psychologů a speciálních pedagogů
- Výskyt problematického chování u
- Pravidelné
intervence
a
speciální
jednotlivců
a
nedostatečné
pedagogická
péče
zaměřená
na
kompetence pedagogů k jejich řešení
individuální práci se žáky
- Nedostatečné represivní nástroje
- Dostatek kvalitního DVPP, pomůcek a
programů
- Děti přijímají jinakost jako přirozenou věc
Příležitosti
Ohrožení
Spolupráce s PPP a dalšími organizacemi - Nastavení legislativy
(I My, Apla, apod.)
- Nízká míra spolupráce mezi institucemi
- Spolupráce a sdílení škol se speciálními - Nesprávné začlenění dle potřeb dítěte
školami
Nepřijetí nutnosti speciální podpory
- Financování obědů a dalších potřeb pro
rodiči dítěte
sociálně znevýhodněné děti a žáky
- Zvyšování
speciálně
pedagogického
vzdělání u všech učitelů
- Praktické vzdělávání a stáže pro pedagogy
i další odborníky
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3. Následovala diskuse nad možnými tématy pro oblast rozvoje kompetencí v oblasti rovných
příležitostí:
-

Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (32 h) z nabídky
Nová škola, o.p.s.

-

Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem (16 h) z nabídky Nová škola, o.p.s.

-

Video trénink interakcí viz http://www.centrumrozum.cz/videotrenink-interakci

-

K podpoře změny myšlení učitele – Feuerstein metoda – viz např. http://www.atcfeuerstein.cz/clanek/41-Kurzy-FIE/index.htm kurzy FIE I, FIE II, tyto kurzy jsou s časovou
dotací 80 hodin.

zapsala: Bc. Jana Šichová
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