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Zápis ze 3. setkání Pracovních skupin MAP III v ORP Neratovice 

- PS Financování a PS Rovné příležitosti 

 

Termín:  6. 12. 2022, 16:00 hod.  

Místo:   Základní škola a Mateřská škole Kojetice, Moravcova 26, Kojetice 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení 

2) Dotazníkové šetření MŠMT – Šablony 

3) Dotazníkové šetření – Vlastní v území ORP Neratovice 

4) Akční plán škol 2023 

5) Akční plán spolupráce 2023 

6) Diskuze 

 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo 7 - prezenční listina - 

příloha č. 1. 

ZŠ a MŠ Kojetice – Mgr. Kamila Janyšková, MŠ Čakovičky – Lenka Křížová, DDM Neratovice 

- Bc. Markéta Rajchertová, Obec Nedomice - Ing. Jitka Štyksová, Obec Libiš - Mgr. Pavlína 

Komeštíková, MŠ Kostelec n. L. - Jitka Dalecká, ZŠ Obříství - Mgr. Eva Flíčková, MAS Nad 

Prahou o.p.s. - Bc. Iva Sieberová, Ing. Iva Cucová, MBA, Kateřina Nováková. 

Omluveni byli:  

Město Neratovice - Mgr. Lenka Mrzílková, ZŠ Libiš - Stanislav Mathaus, MŠ Včelička, Tišice 

- Mgr. Tereza Netíková, Sun of Art, o.p.s. – Bc. Jana Laubová, Městys Všetaty – Robert 

Sokol. 

Bc. Iva Sieberová (dále koordinátor) uvítala účastníky a seznámila je s programem.  

Byl určen zapisovatel – Kateřina Nováková a ověřovatel zápisu – Ing. Jitka Štyksová.  
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2) Dotazníkové šetření MŠMT - Šablony 

Dotazníkové šetření měli členové k dispozici k prostudování. Probíhala diskuze 

k jednotlivým částem dotazníkového šetření.  

Členové se zabývali zejména výsledky z MŠ a ZŠ, soustředili se zejména na oblasti 

relevantní pro jejich pracovní skupiny.   

 

3) Dotazníkové šetření – Vlastní v území ORP Neratovice 

Dotazníky byly rozeslány na všechny školy a školská zařízení v ORP Neratovice. Pouze 

neodpověděla ZUŠ Neratovice. Nyní probíhá zpracování výsledků do přehledné podoby, 

která bude zveřejněna a bude součástí analytické části dokumentu MAP.  

Koordinátor představil stručně výsledky dotazníkového šetření, členové měli možnost 

vyjádřit se k relevantním otázkám.  

 

Probíhala diskuze k dotačním možnostem – výzvy IROP (velký převis žádostí na danou 

alokaci), národní dotace,.. 

 

Nejčastější dotace, které školy využívají, jsou Šablony.  

Z dotazníků dále vyplynulo, že by školy ocenily shrnuté informace ohledně dotačních 

možnostech zaslané mailem a na jednotném webovém prostoru. Toto bude zahrnuto 

v akčním plánu 2024/25.  

Z dotazníků vyplynulo, že školy mají zájem o nabídku pomoci pro žáky - např. organizace 

Patron (podpora konkrétního žáka, organizace objíždí školy a nabízí konkrétní pomoc…).  

 

Školy spatřují největší problémy v chybějící personální podpoře - na prvním místě chybí 

psychologové, poté asistenti. Zde je možnost hradit z Šablon, ale bohužel problém je tyto 

pozice obsadit.   

V diskuzi zaznělo, že psycholog raději přijme místo na větší škole, kde má celý úvazek, než 

aby jezdil mezi více školami.  V Neratovicích funguje sdílený psycholog – Alma, z.ú.  – ale i 

zde mají nedostatek psychologů, takže nemohou rozšířit své služby.  

 

Jako často problematická se také jeví komunikace se zákonnými zástupci a také 

komunikace s SPC, PPP…  zástupce PPP či SPC můžeme pozvat na některé jednání PS. 

(Poradny jsou přehlceny a SPC Mělník nenabízí ani žádné doplňkové aktivity, odloučené 

pracoviště má v Neratovicích). Dobrou spolupráci uvádí členové PS např. s SPC Štíbrovka, 

Praha 8.  
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Z dotazníků vyplynul stále se zvyšující počet žáků s potřebou podpory psychologa a školy 

projevily zájem o informace k psychoterapeutickým metodám, které jsou součástí léčebné 

pedagogiky.  Bude již zahrnuto do akčního plánu 2023 - aktivity spolupráce.  

 

 

4) Akční plán škol 2023 

Koordinátor uvedl, že oslovil všechny školy ohledně vyplnění tabulky aktivit škol. S 10 

školami je akční plán již vyplněn, další aktivity budou doplněny, jakmile školy podají žádosti 

na Šablony I – OP JAK.  

Opět probíhala diskuze na toto téma.  

 

 

5) Akční plán spolupráce 2023 

Účastníci se shodli na potřebnosti odborných setkávání, workshopů, výměny zkušeností.  

Do 20. 12. 2022 je termín pro zaslání konkrétních návrhů na jednotlivá témata pro další 

setkávání pracovních skupin.  

Bylo by vhodné uspořádat každý měsíc jedno setkání v území a jedno výjezdní setkání.  

 

 

6) Diskuze 

Mezi účastníky probíhala živá diskuze o aktuálních problémech. Řešily se zejména 

problémy s nedostačující kapacitou, možnostech umisťování žáků na 2. stupeň ZŠ.  

 

Účastníci měli také možnost si prohlédnout prostory ZŠ a MŠ Kojetice.  

 

Termín pro příští setkání pracovních skupin byl již dříve navržen v ZŠ T. Stolzové v Kostelci 

nad Labem, na začátek r. 2023, budeme se věnovat strategické části MAP.  

 

Zapsal:  Kateřina Nováková  __________________________ 

 

Ověřil:  Ing. Jitka Štyksová  __________________________ 

 

V Kojeticích, 6. prosince 2022    
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