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13. Setkání - březen/2018 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 27. 3. 2018 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

 

Téma:  Čtenářská pregramotnost a inkluzivní vzdělávání 

 

Cíl:                             Inkluze x Integrace 

 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3 hod.) 

 

Forma setkání: prezentace a beseda 

 

Počet podpořených osob na setkání: 10 
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Zápis ze setkání: 

Dne 27. 3. 2018 proběhlo setkání ve středočeském Centru kolegiální podpory o celkovém 

počtu účastníků 12 (10 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice CKP). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň 

2. Představení dnešního tématu o inkluzi ve vzdělávání 

 návrhy novely zákona o povinném předškolním vzdělávání a vzdělávání 2letých 

dětí 

 návrh zákona na přípravné třídy 

 

3. K tématu společného vzdělávání v mateřských školách 

 právní rámec vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 stupně podpůrného opatření 

 kazuistika č. 1 – vietnamské dítě (neznalost jazyka, nerovnoměrný vývoj 

kognitivních schopností, oslabená fonologická paměť, grafmotorická a 

vizuomotorická nezralost) 

 individuální vzdělávací plán (podpůrné opatření, ve školském zákoně) 

 zpracování PLPP a IVP (cíle, prostředky a metody) 

 pedagogická diagnostika 

 rizika v pedagogické diagnostice 

 zjišťování anamnéz (rodinná, osobní, životní prostředí v rodině, životní prostředí 

v mateřské škole) 

 metoda pozorování v MŠ 

4. Diskuze  

 asistent pedagoga v MŠ – nejlépe učitelka mateřské školy 

 potřebují děti ve školce opravdu asistenta 

 rodinné konstelace 

 co to je normální rodina 

 jazykové bariéra  

 hlavní problém inkluze je počet dětí ve třídě 

 čtenářství jako prostředek k porozumění jinému jazyku – doplnit obrazový materiál 

 pohled učitelky – větší zátěž, problematika nesoustavné docházky 

 přínos pro dítě – věnuje se mu jeden dospělý – navázání kontaktu 

 přínos pro ostatních dětí – přirozená situace 
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 potřeba dítěte zaujmout pedagoga, pokud tam není asistent 

 dítě nemá s kým komunikovat  

 agresivita z digitálních her – digitální postava má víc životů 

 televize – prvoplánové pozorování rychlé, krátké barevné šoty 

 poslech pohádky – krátké texty proložené otázkami 

 dítě – agresor – slovní i fyzický 

 

Zapsala:    Bc. Eva Staňková a Mgr. Pavla Kicková       

 

 

V Kralupech nad Vltavou 27. 3. 2018 

 

 


