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Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP II v ORP Votice 

 konaného dne 6.6.2018 v zasedacího místnosti MěÚ Votice 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

Program: 

1. Návštěva ředitelky PPP Středočeského kraje PhDr. J. Štětinové 

2. Aktuality MAP  

3. Prezentace k činnosti PS rovné příležitosti 

4. Zasedání pracovní skupiny RP 

 

Ad 1) Návštěva ředitelky Pedagogicko psychologické poradny Středočeského kraje PhDr. Jaroslavy 
Štětinové 

Paní ředitelka PPP SK informovala o změnách v PPP Benešov. Uvedla, že bývalá ředitelka pobočky 
v Benešově, paní Pikorová, již není ředitelkou, avšak v poradně zůstává. Pracoviště PPP Benešov je 
v současné době personálně stabilní a plně obsazené. Zároveň J. Štětinová uvedla, aby zástupci škol 
byli shovívavý k termínům PPP, jelikož administrativně zpracovat 1 dítě trvá min. 2,5h.  

J. Štětinová dále informovala, že se chystá novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných . 

Diskuze a informace 

 V případě, že se dítě stěhuje do nové školy, poslední verze IP platí dál – pouze je třeba udělat 
nový informovaný souhlas rodičů. Doporučení z PPP by měl škole předat rodič.  

 V rámci pedagogických kompetencí na oblast speciální pedagogiky stačí kurz.  

 J. Štětinová dále upozornila, že je třeba, aby si ředitelé škol pohlídali přechodná období (do 
31.8.), kdy se v rámci podpůrných opatření řídí dle předchozí novely a od září se je třeba mít 
nastaveno dle novely vyhlášky 27 platné od 1.1.2018. 

 Pokud má škola ve třídě cizince z členského státu Evropské unie (§22 vyhlášky 27) peníze na 
podporu (podpora výuky ČJ) jde zařídit od Středočeského kraje. Další národnosti typu 
Vietnamci aj. tam jde předmět ČJ řešit přes podpůrná opatření.  

 Poradna z jiného kraje by měla udělat vyhodnocení ve škole z jiného kraje.  

 V případě, že existují dvě doporučení od PPP, rodič si zvolí pouze jedno, které nahlásí škole a 
podepíše informovaný souhlas.  

 

Ad 2) Aktuality MAP II v ORP Votice 

a. Schválení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Votice II 

Rozpočet:  7 033 447 Kč (6 681 529 Kč dotace, 351 672 Kč spoluúčast mikroregionu) 

z toho:  přímé náklady 5 023 891 Kč 

 nepřímé náklady 2 009 556 Kč 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008648 
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b. Matematická gramotnost 

- je vytvářena pracovní skupina matematické gramotnosti 

- spolupráce s MAP ORP Sedlčany – metodické vedení (Mgr. E. Zirhutová) 

c. Podpora mateřských škol v ORP Votice 

- do MAP II není zapojená pouze MŠ Heřmaničky 

Realizační tým naplánoval setkání Pracovní skupiny MŠ na 20. 6. s tématy: 

- spolupráce s koordinátorem EVVO a investice do polytechnického vybavení 

- vzdělávání akce pro MŠ 

- další podpora pro MŠ 

d. Čtenářská gramotnost 

- 9.4.2018 návštěva v ZŠ Kunratice 

- Plánování zavádění čtenářských koutků do ZŠ (celkem 7 koutků, 5 knih na třídu, tj. 45 knih na 
školu – rozpočet na 1 koutek: 20 000 Kč policový systém a sedačka, 11 250 Kč na knihy) 

- Setkání PS ČG – 23. 5. 2018 (reflexe návštěvy ZŠ Kunratice – zpětná vazba a zjišťování potřeb 
a cílů v zavádění ČG na školách ORP, lekce ČG) 

- Navázání spolupráce s projektem Pomáháme školám k úspěchu a spolupráce, konkrétně  s 
lektorkou ČG Bohuslavou Jochovou, která bude lektorem v Implementační aktivitě našeho 
MAP II 

Během prázdnin budou vyráběny čtenářské koutky a nakupovány knihy. V přípravném týdnu v srpnu 
se předpokládá, že se koutky vybaví knihami.  

Nabídka vybudování a vybavení čtenářského koutku bylo nabídnuto i ZŠ Smetanova. Paní ředitelka 
k tomu sdělila, že se poradí s kolegyněmi a v případě zájmu se ozvou.  

 

Ad 3). Prezentace k činnosti PS rovné příležitosti 

 

Viz. Prezentace v příloze 

 

4. Zasedání pracovní skupiny RP 

 

Prezentace koordinátora MAP II J. Počepického zejména informovala o procesu tvorby analýzy a 
strategie rovných příležitostí dle metodiky MŠMT a kladla zejména důraz na potřebu spolupráce 
všech zainteresovaných aktérů (škola, OSPOD, NNO, pediatři aj.). Koordinátor MAP dále informoval 
členy pracovních skupin, v jakých případech a situacích oslovují školy OSPOD a obráceně. Prezentace 
se také věnovala vyjasnění kompetencí OSPOD vůči školám a škol vůči OSPODu a informovala školy o 
organizacích, které pracují s dětmi a rodiči v různých krizích, či dlouhodobějším problémům.  

Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti účastnila vedoucí sociálního odboru Mgr. Soňa 
Janoušová, která informovala členy PS o možnostech spolupráce a členům rozdala aktualizovaný 
katalog poskytovatelů sociálních služeb, který může školám pomoci orientovat se v zaměření 
poskytovatelů a případné využití. S. Janoušová také informovala o službě SVP (středisko výchovné 
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péče), která je v současné době nejdostupnější pro rodiny a děti z ORP Votice v Sedlčanech. Služba by 
však byla potřeba přímo ve Voticích, a to ideálně v připravovaném centru komunitních služeb 
v klášteře ve Voticích. Umístění v Sedlčanech není ideální vzhledem k dojíždění i navyšování poptávky 
po této službě ze strany odboru sociálních věcí.  

V. Liška informoval, že vznik SVP na Voticku je možné iniciovat v rámci projektu MAP, pokud je 
v území velká poptávka. J. Počepický doplnil, že součástí zápisu bude informace o úředních hodinách 
SVP Dobřichovice na městském úřadě v Sedlčanech.   

Zapsal: Jan Počepický 


