
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 16. 9. 2020 od 14:30 do 18,00 hod. v Rybitví.  

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Výjezd do Rybitví zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků 

a seznámením s programem.  

 

2. Téma setkání:  

 

Exkurze do střediska výchovné péče  

 

Středisko se zaměřuje na řešení obtíží týkajících se problémového chování ve školním 

i v domácím prostředí. Zaměřuje se na pomoc dětem a rodinám a úzce spolupracuje se 

školami a dalšími institucemi, které vstupují do výchovného procesu dětí a mládeže. 

Klientům nabízí společný dialog založený na důvěře, snaze pomoci a poskytnutí 

bezpečného prostoru pro řešení aktuálních potíží. 

 

Pan Mgr. Jan Vacek – zástupce vedoucího střediska, speciální pedagog - etoped 

poskytl účastníkům informace o:  

 

• systému speciálního vzdělávání,  

• právním postavení SVP v systému speciálního vzdělávání, 

• financování SVP a speciálního vzdělávání, 

• spolupráci se školami a školskými poradenskými zařízeními, 

• procesu přijímání klientů do SVP, 

• dokumentaci, kterou vede SVP, co z dokumentace je poskytováno rodičům 

nebo škole a za jakých podmínek, 

• práci s klienty, denním režimu, metodách a formách práce v SVP, vzdělávání a 

volnočasových aktivitách, hodnocení chování a vzdělávání 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse o speciálním vzdělávání 

 

Dotazy se týkaly:  

• způsobu přijímaní dětí, 

• počtu dětí v SVP, 



• vybavení SVP, 

• výsledků pobytu pro klienty a vlivu na jejich další chování a vzdělávání, 

• denního režimu ve středisku. 

 

4. Návštěva a prohlídka střediska a neformální diskuse   

 

Součástí exkurze byla také prohlídka prostor střediska, prohlídka byla omezená 

z důvodu preventivních opatření Covid 19. Mimo jiné účastníci zhlédli vybavení 

keramické dílny a výrobky klientů, ambulantní část a učebnu pro výuku běžných 

školních předmětů.  

 

Neformální diskuse se týkala výše uvedených dotazů.  

 

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

patří vedení střediska výchovné péče, které exkurzi umožnilo.     

 

 

5. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a poděkoval průvodci setkáním Mgr. 

Janu Vackovi. Autobusem se odjelo zpět do Vrdů a do Čáslavi. Po dojezdu do Čáslavi 

se manažer projektu rozloučil s účastníky exkurze.  

 

 

V Čáslavi 23. 9. 2020 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 


