Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro území Lužnicko
MAP II v ORP TÁBOR CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
Místo konání: MŠ Zahrádka, Kaplického 1037, Sezimovo Ústí
Termín konání: 22. 5. 2019
Přítomni: P. Kukla, M. Daňková, D. Rosecký, K. Gatialová, J. Čápová, K. Burgstallerová, J. Šindelářová,
G. Ťoupalíková, Z. Helmová, M. Vosátková, P. Grenar, K. Rosa
Program:
1. Úvod
2. Implementační aktivity jednotlivých škol
3. Vyhodnocení akčního plánu MAP Tábor 2018/2019 a příprava akčního plánu MAP Tábor
2019/2020
4. Dotazník rovné příležitosti
5. Různé
Náplň jednání:
1. P. Kukla přivítal přítomné na půdě MŠ Zahrádka
2.

Implementační aktivity jednotlivých škol
Všechny originály výkazů je nutno dodat nejpozději do 20. 6. 2019, elektronicky možnost dříve
na map2@sudomerice.cz. Paní Čápová informovala o setkání vedoucích MŠ v MŠ Planá nad
Lužnicí, kterých se účastnilo celkem 26 pedagogů a ředitelů z MŠ.
Plánované aktivity v rámci MAP:
- 29. 5. Workshop pro rovné příležitosti – 9:00, ZŠ Helsinská
- 17.6., 13:00 PS financování , kancelář vedoucího OŠMaT, Městský úřad č.p. 11, Tábor
-

3.

29. 8. 14:00 Rozvoj čtenářské gramotnosti, ZŠ Zborovská, vede Mgr. Vakočová

Vyhodnocení akčního plánu MAP Tábor 2018/2019
Je třeba provést vyhodnocení akčního plánu a plán aktivit na rok 2019/2020 do předepsané
tabulky. V případě realizace aktivit napsat „1“, do komentáře možno uvést podrobnější popis
aktivity. Prosím o zaslání do 30.5. 2019.
Do AP 2019/2020 účastníci schůzky navrhují rozepsat následující aktivity:
- 1.1.16. Spolupráce s místními podnikateli a živnostníky (exkurze, podíl na výuce apod.)
- 2.3.4. Zvýšení počtu pracovníků PPP a SPC, rozšíření počtu poboček, intervence přímo ve
školách – podpora vzniku SVP
Jednou z nejdůležitějších potřeb je pro MŠ i ZŠ snížení administrativy.

4.

Rovné příležitosti
o P. Rosecký představil varianty fungování pracovní skupiny pro rovné příležitosti
o účastníci se shodli, že MŠ se budou rovnými příležitostmi zabývat samostatně v rámci
aktivit platformy pracovníků MŠ
o Dále byly diskutovány údaje v rámci dotazníku pro rovné příležitosti – do školného
nejsou zahrnuti předškoláci – přidat řádek je třeba

5.

Různé
Největším problémem je práce s agresivními dětmi, neexistuje řešení – návrh – popsat konkrétní
situace ze škol, jednotlivé kroky, které nevedly nakonec k žádnému řešení. Ani diagnostické
ústavy nepomohou. Nutné legislativní změny.

Další jednání pracovní skupiny proběhne v září 2019, místo bude upřesněno.
Zapsal Petr Kukla

