
Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, které se konalo 30. 6. 2020 od 16:30 do 18,00 hod. v hotelu Grand a v Diakonii 

Českobratrské církve evangelické v Čáslavi 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Jednání zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků 

a seznámením s programem.  

 

2. Téma setkání:  

 

Zřízení speciální MŠ v Základní škole speciální a praktické 

Diakonie ČCE Čáslav 

 

Paní ředitelka školy Mgr. Květuše Mašínová seznámila účastníky s nově zřizovanou 

MŠ a poskytla informace o:  

• systému speciálního vzdělávání, 

• specifičnosti vzdělávání na speciálních školách, 

• financování soukromého sektoru speciálního školství, 

• spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, 

• procesu založení oddělení MŠ, 

• dokumentech, které předkládají zákonní zástupci k zápisu dítěte do MŠ 

speciální, 

• nutnosti doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve 

speciální MŠ, 

• zaměření MŠ na klienty se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

plus částečná kapacita také pro děti s lehkým mentálním postižením, 

kombinací mentálního postižení a autismu nebo kombinovaných vad. 

 

Zástupkyně ředitelky školy paní Mgr. Štěpánka Zumpfová uvedla na praktických 

příkladech, jak probíhá vzdělávání klientů v Diakonii.  

 

Paní Mgr. Zuzana Sůvová z pedagogicko-psychologické poradny podala účastníkům 

informace o: 

• vstupní diagnostice dítěte s mentálním postižením a kombinovanými vadami,  

• následné péči o děti s mentálním postižením ve speciálně pedagogickém 

centru, 



• zapojení klinického psychologa do diagnostiky postižení,  

• místech v okolí, kde je poskytována péče dětem s mentálním postižením, 

• zařazení do školy/třídy dle zákona 561/2004 Sb, § 16, odstavec 9.  

 

Ředitel Gymnázia a SOŠPg Čáslav a člen rady města Mgr. David Tichý informoval o 

profesní přípravě studentů v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a jejich 

profesním uplatnění a o zajištění praktického vyučování studentů v zařízeních pro 

předškolní výchovu.  

 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse o problematice předškolního vzdělávání 

v běžných mateřských školách a v mateřských školách speciálních 

 

Dotazy se týkaly:  

• způsobu přijímaní dětí, 

• počtu dětí v MŠ, 

• vybavení MŠ, 

• získávání finančních prostředků z grantů. 

 

4. Návštěva a prohlídka střediska Diakonie a neformální diskuse   

 

Paní ředitelka Diakonie a paní zástupkyně provedly účastníky po základní škole 

speciální a ukázaly jim nové prostory mateřské školy. Součástí prohlídky byla učebna 

určená pro muzikoterapii s moderním 3D projektorem a snoozelen – prostor určený 

pro relaxaci a fyzioterapii klientů.  

 

Dle ohlasů účastníků lze hodnotit setkání jako mimořádně zdařilé a podnětné. Díky 

patří vedení speciální školy Diakonie za pozvání do střediska.    

 

 

5. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a rozloučil se s účastníky.  

 

 

V Čáslavi 30. 6. 2020 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 


