
Zápis z 5. setkání Pracovní skupiny (PS) pro rovné příležitosti

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690

Termín: čtvrtek 10. 3. 2021 od 16:00 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci: PrtScr
Zapsala: Romana Růžičková

Program:

1. Aktuální potřeby škol, pedagogů, dětí a rodičů, možnosti podpory
2. MŠ a předškolní třídy poprvé v lock-down - dopad na rodiče, děti, pedagogy
3. Zápisy do škol - jak maximálně podpořit rodiče a školy
4. Poradenství a psychologická podpora pro rodiče i děti, zejména z ohrožených skupin,

sociálně slabých rodin atd.
5. Různé, diskuse

Ad 1. – 4.

● Představení p. Terezy Rafoth, která nově působí v OVPŘ jako lokální koordinátor. Její
úlohou je komunikovat se školami ve věci mapování potřeb žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí, aktuálně se zaměřuje na problematiku doučování.

● Uzavření školek - možnosti podpory pedagogů ve školkách, sdílení zkušeností 1. a 2. st.
směrem k MŠ, nepřetěžovat děti a rodiče

● Předškolní klub org. Člověk v tísni, sdílení, možnosti, zapojení starších sourozenců
● Problematika domácího násilí v období lockdownu - Locika
● JS - návrh na vytvoření rozcestníku s informacemi o možné podpoře rodičů → MAP

připravil leták Poradny pro rodinu Prahy 7, poskytuje služby i sdíleného psychologa,
Centrum Integrace zajistilo překlad do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny, MAP děkuje
paní Jaré za zprostředkování

● Poděkování školám a školkám pečujícím o děti zaměstnanců IZS
● Zápisy do škol – postup při elektronických předzápisech a zápisech bude obdobný jako

v loňském roce, zveřejněno na stránkách MČ Praha 7 a také v Hobuletu v dubnu 2021
● Informace budou dostupné i v jazykových mutacích (zařizuje OVPŘ ve spolupráci s p.

Taichem)
● Přetíženost PPP s ohledem na diagnostiku školní zralosti, rodiče volí odklad v některých

případech bezdůvodně - pouze s ohledem na pandemii, využití přípravných tříd
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Ad 5.

● KT – dotaz, jak bude P7 řešit systém jazykové podpory žáků s OMJ dle nové legislativy –
řeší OVPŘ a OSZ, další informace budou jedním z bodů příští PS

● Přijímací zkoušky → potřeba podpory zahlcených rodičů – komunikovat by měl
především třídní učitel

● Zrušení pedagogické intervence – problém pro školy – bude řešeno na příští PS
● Možnost využití dobrovolníků na doučování – potřeba prověření dobrovolníků, pokud

nejsou doporučeni osvědčenou organizací

Shrnutí výstupů setkání a úkoly

Výstup Zajistí

Na příští PS bude řešeno:

● Jazyková podpora žáků s OMJ PS ROVPŘ

● Pedagogické intervence/doučování PS ROVPŘ

● Dostupnost IT techniky pro děti, žáky a

MŠ
PS ROVPŘ

Informace rodičům o zápisech na FB a webu
MAP

RT MAP

Rozcestník podpory pro rodiče dětí z MŠ RT MAP po konzultaci s OVPŘ dle potřeby

(leták s poradenskými službami byl zaslán na

ZŠ i MŠ)

Videozáznam z PS https://drive.google.com/drive/folders/1VvM

Ps3QbIU3Wwzqf_AV9Q72CMkPX7RA7

Další setkání PS 19. května 2021 od 16 hod.
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