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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

rozvoj inkluzivního  vzdělávání 

PROJEKTU LEPŠÍ KLIMA PRO BOHUMÍNSKO 

 
 

Datum:  7. červen 2017 

Místo konání:  areál golfu Bospor Bohumín 

Přítomni: dle prezenční listiny (omluven p. Pryczek - nemoc, p. Keclík - prac. 

povinnosti) 

 

Program jednání: 

1. Přivítání a sdílení 

2. Návrhy aktivit k naplnění cílů MAP 

3. Budování znalostních kapacit (informace o připravovaném workshopu pro MŠ 

do Světa techniky v Ostravě, 26. června 2017) 

4. Diskuse, dotazy 

5. Herní aktivita „Adventure golf“ (vytváření neformálních vztahů členů PS) 

6. Závěr 

 

Ad 1) P. Horváthová přivítala všechny přítomné, poděkovala za návrhy aktivit 

k naplnění cílů MAP a seznámila přítomné s programem jednání. 

Ad 2)  P.Horváthová přednesla návrhy aktivit k naplnění cílů (celkem 26 aktivit). 

Cíle – posílení lidských zdrojů, podpora vzdělávání pedagogů, podpora 

volnočasových aktivit, prevence neúspěšnosti žáka 
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Investice – do lidských zdrojů, do inkluzivních učeben, do stavebních úprav, do 

školních a mimoškolních aktivit 

Priorita č. 1 

 Tělocvik na zahradě 

 Počítače nejen pro hry 

 Řešení bariérovosti 

 Rekonstrukce ZŠ Pudlov 

 Snoezelen místnost 

 Grammy 

 Den s šéfkuchařem 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních přístupech a metodách výuky 

 Přednášky pro pedagogy, rodiče 

 

 

Priorita č. 2 

 Školní pedagogické centrum 

 Bohumínský vynálezce 

 Kreslím, zpívám, modeluji 

 Zajištění předškolního Montessori vzdělávání 

 Odborník na inkluzi do každé školy 

 Parčík bohumínských škol 

 Mimoškolní aktivity 

 Mentoring 

 Soutěží celé Bohumínsko 

 

Priorita č. 3 

 Cesta za novým poznáním – exkurze 

 Pravidelné scházení předmětových skupin pedagogů 

 Spolupracujeme, učíme se od sebe – nejsme konkurenti 

 Školní výměnný den 

 Den branné všestrannosti 

 Život není peříčko aneb poradím si sám 

 Školní letní tábory 

 Příměstské tábory 

Nástin jednotlivých aktivit přiložen v Příloze: Souhrn_aktivity_MAP 
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Ad 3)  p. Skokanová informovala všechny přítomné o chystaném workshopu pro 

MŠ do Světa techniky v Ostravě, 26. června 2017 

Ad 4) V diskuzi odpovídala na dotazy p. Skokanová 

- Počet přihlášených dětí do MŠ 

- Vize transformace Slezské diakonie, počet dětí ve Stacionáři Salome 

- Současný stav naplněnosti pudlovské školy 

- Plán dalších akcí pracovních skupin Projektu Lepší klima pro Bohumínsko 

Tipy na lektory v rámci vzdělávacích akcí v oblasti Budování kapacit: 

V. Mertin, M. Herman, J. Svoboda 

Ad 6) p. Horváthová poděkovala všem za aktivní účast na 3. setkání pracovní 

skupiny Inkluzivní vzdělávání. 

 

 

Příloha: Prezenční listina 

               Souhrn aktivit 

V Bohumíně  dne 13. 6. 2017 

 

 

 

              Mgr. Drahomíra Hortváthová 

        Koordinátor PS Inkluzivní vzdělávání 

 

 


