
Zápis PS Rovných příležitostí 11.12.18 

− Přivítání a zahájení. 

− Poděkování paní Kovářové, že se ujala vedení PS Rovných příležitostí. 

− Obecné informace ohledně scházení 4x ročně, cílem bude, jak pomoci vzdělání na 

Blanensku. 

− Místo setkávání: příště může být Blansko. 

Klokanovy kufry – podpora asistentů pedagoga a sjednocení metodiky 

● Jednotná pedagogická diagnostika – skříňka s pomůckami pro testování jednotlivých 

percepci, kvalitní materiál, dobrá metodika, stojí 20 000, MŠ na to nedosáhnou, zájem 

je ale veliký. 

● Část mateřských škol již kufry má, uvítají však proškolení a podporu. 

● Reálná dodávka březen-duben, relativně dlouhá doba je i pro objednání lektorky – 

Klára Kučerová kontaktuje lektorku a osloví ji s požadavkem na termín, informuje 

řídící výbor.  

● Aktuální počet mateřských škol se zájmem o kufry je 9, v akčních plánu je počítáno se 

6 sadami – K. Kučerová konstatuje, že je zde možnost navýšit rozpočet tak, aby bylo 

možné uspokojit všechny zájemce už v prvním roce realizace. 

Podpora asistentů pedagoga ZŠ 

● Snaha získat seznam asistentů pedagoga na Blanensku – PPP. 

● Asistenti často mají problém pochopit svou roli vůči žáku a pedagogovi – je zde záměr 

udělat pro ně sérii vzdělávacích aktivit odpoledne (časová flexibilita), důležité je, aby 

tuto aktivitu podpořili ředitelé. 

● Celodenní školení pro asistenty pořádá Edupraxe, je možné je oslovit s modifikovanou 

zakázkou. 

● Termín by mohl být na jaře 2019. Zmapovat podle seznamu škol a kontaktovat 

koordinátory škol. Nabídnout 3 termíny na výběr (březen, duben, květen) – PPP 

Kovářová 

● Klára bude kontaktovat paní Ondráčkovou ohledně termínů a možností Edupraxe.  

 

− ŠPP Křtiny příklad dobré praxe – nabídnout sdílení v rámci ORP Blansko – Klára 

Kučerová 

− Setkání PS je otevřené nápadům a myšlenkám, může se někdo pozvat, někam se zajet. 

Tak, aby to pro členy bylo příjemné.  

− Podpora třídní učitelů a vedení třídnických hodin formou vzdělávání – tip na příští 

rok. 

− Výborný námět se vzděláním cizinců – dětí v MŠ, ale zájem ve školkách není. 

 

Závěrečné poděkování a rozloučení. 

         Zapsala: Martina Hájková 
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