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Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“  

konaného dne 16. 6. 2021 od 13,30 – 14,45 hodin 

 

Přítomní členové pracovní skupiny: Radomíra Nováčková, Michaela Fraňková, Zuzana 

Odvody 

 

Program pracovní skupiny: 

1) optimalizace SWOT3 analýzy  

Další původně plánované body programu jako diskuze k tématu wellbeingu na školách, 

důsledky on-line výuky s důrazem na žáky ohrožené školním neúspěchem byly s ohledem na 

nízkou účast odloženy na podzim. 

 

Přítomné členky PS projednaly a optimalizovaly SWOT3 analýzu s využitím dat z analýzy 

problémů, příčina a návrhů opatření, kterou vytvořila PS cca před rokem. Debatovalo se nad 

jednotlivými body, především nad personální situací v regionu a nedostatkem učitelů, 

psychologů, apod. a také nad nutností prohloubení spolupráce napříč aktéry, především pak 

OSPOD, neziskové organizace, rodiny, poradny, škola. PS si tak dává za cíl v následujících 

letech rozvinout dialog mezi aktéry formou sdílení zkušeností a setkávání, ideálně nad 

vybranými žádoucími tématy.  

Některé body byly vyhodnoceny jako nutné k širší diskuzi na podzimní setkání (podbarveny 

žlutě). 

 

Další jednání je plánováno na podzim (září-říjen 2021). 
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SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. dobrá diagnostika od učitelů 
2. zkušenosti, flexibilita, vlastní řešení 
situací 
3. dostatek pomůcek 
4. fungující společné vzdělávání na ZŠ 

 

1. nedostatek kvalifikovaných lidí (jak 
pedagogických pracovníků, tak psychologů, 
logopedů, apod.) 
2. věk pedagogů – stárnoucí sborovny 
3. nedostatečná komplexní podpora o 
rodinu, spolupráce všech zainteresovaných 
4. neuspokojivá poradenská činnost, 
spolupráce s OSPOD 
5. snižující se kapacity ve speciálních 
školách/třídách podle par. 16 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. možnost začlenění všech dětí do 
kolektivu, běžného života 
2. práce s nadanými 
3. spolupráce, sjednocení postupů všech 
aktérů 
4. osobní rozvoj, efektivní vzdělávání učitelů 
(příležitost v distančních formách) 
5. kvalitní asistenti pedagoga – podpora 
jejich odbornosti, příprava pro 
kvalifikovanou podporu ve třídě, sdílení ve 
smyslu supervizí, triád, apod. v rámci školy 
6. aktivity typu supervizí pro vedoucí 
pracovníky, učitele, asistenty pedagoga, 
atd. – víceúrovňové 
7. přípravné třídy  

 

1. problematická spolupráce s rodinami 

2. odliv dětí z některých škol 
3. politický tlak/pozadí 
4. systém financování ??? 
5. psychiatrické děti 
6. výskyt SVL – čím ohrožují 
7. zvyšující se/pokračující trend nedostatku 
kvalifikovaných lidí 
8. zvyšující se počet žáků s podpůrnými 
opatřeními 
9. zvyšující se počet dětí s odkladem šk. 
docházky 
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Dne 17. 6. 2021 

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 


