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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

MAP II. PRAHA 16 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811 

Datum jednání:  24. 01. 2020 

Čas jednání:   9:00 – 11:00  

Místo jednání:  MŠ Matjuchinova – Zbraslav 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

Zápis:    Iva Houserová 

 

Program:  

1. Spolupráce s ICP  

2. Vzdělávání cizinců, příprava vzdělávacího semináře pro MŠ a první stupeň ZŠ 

3. Integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin, spolupráce s dětským domovem 

4. Projednání další činnosti pracovní skupiny a návrh budoucích aktivit   

 

1. Spolupráce s Integračním centrem Praha  

Po vzájemném představní zúčastněných (viz. prezenční listina) se ujala slova paní Kateřina 

Jará, specialistka integrace na městských částech z Integračního centra Praha. Paní Jará 

pohovořila o činnosti ICP. Integrační centrum je zřizováno Magistrátem hl. m. Prahy a jeho 

služby jsou financovány z fondů Evropské unie.  

ICP poskytuje především podporu cizincům, a to ve formě tlumočení, překladů, právního 

poradenství, jednání s úřady a dalšími institucemi. Cizincům pomáhá s celkovou adaptací 

a socializací v českém prostředí.  

ICP spolupracuje s městskými částmi a dalšími institucemi, a to ve formě prostředníka 

při integraci cizinců v ČR. Paní Jará zdůraznila možnost, že služby ICP mohou využívat 

i základní školy a mateřské školy, například při velice cenném tlumočení při schůzkách 

s rodiči a dětmi cizinci, pro překlady materiálů a dokumentů (informace o zápisu, překlady 

školního řádu atd.), a to vše zdarma. Kontakt na paní Jarou je sitovani@icpraha.com, telefon: 

777 867 861. Pro více informací k činnostem Integračního centra Praha je možno navštívit 

stránky www.icpraha.cz. 

S paní Jarou bylo dále dohodnuto, že v případě zájmu můžeme uspořádat setkání se zástupci 

městských částí, ve kterých je procento přistěhovalých cizinců vyšší a podpůrné aktivity 

pro integraci mají významnou podporu (např. Praha 13).    

 

mailto:sitovani@icpraha.com
http://www.icpraha.cz/
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2. Vzdělávání cizinců, příprava vzdělávacího semináře pro MŠ a první stupeň ZŠ 

Po představení služeb ICP a projednání možné spolupráce diskuse plynule přešla 

ke zhodnocení situace ve vzdělávání cizinců na Praze 16. Paní Schieblová a paní Hánělová 

pohovořily o vlastních zkušenostech při integraci dětí ze Sýrie, Egypta a Vietnamu.  

Dalším bodem jednání byla organizace vzdělávacího semináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně 

ZŠ Prahy 16, který povede Mgr. Milena Kmentová. Seminář bude zaměřen na podporu 

osvojování češtiny jako druhého jazyka, a to formou hudební činnosti. Paní Kmentová přiblíží 

zúčastněným pedagogům metodiku, kterou zpracovala v manuálu pro výuku dětí s odlišným 

jazykem pro NIDV - https://cizinci.npicr.cz/metodicky-material-vyuku-deti-odlisnym-materskym-

jazykem/. Seminář proběhne 10. 2. 2020 od 13 do 17 hod. Prostory zajistí MŠ Matjuchinova. 

Semináře se účastní i vybrané děti, které budou přímo účastny názornému představení 

výukových metod.  Vytvoření letáku a distribuci pozvánek zajistí Iva Houserová včetně 

propagace akce. Kapacita pro seminář bude cca 20 osob.  

 

3. Integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin 

MŠ Matjuchinova spolupracuje s Dětským domovem Charloty Masarykové na Zbraslavi. Děti 

z dětského domova jsou přijímány do této mateřské školky. Paní ředitelka Hánělová nastínila 

náročnost vedení a vzdělávání těchto dětí, které vede k vyčerpání pedagogů a negativně 

ovlivňuje i činnost celé třídy. Dětem z dětského domova citelně chybí motivace, což plyne 

z deficitu rodinného zázemí. Pracovní skupina se usnesla, že Iva Houserová bude kontaktovat 

organizaci Nová škola o.p.s a dále Dejme dětem šanci o.p.s a projedná možnosti podpory 

škol v této oblasti, popřípadě účasti zástupců těchto organizací na příští schůzce pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti, na kterou by byli přizváni i zástupci ostatních MŠ a ZŠ 

z Prahy 16.      

 

4. Projednání další činnosti pracovní skupiny a návrh budoucích aktivit   

Paní Petrášková ze ZUŠ Radotín navrhla možnost uspořádat seminář k využití perkusních 

zvukových rour (Bobotubes, BOOMWHACKERS), které mohou být využívány nejen při výuce 

hudební výchovy. Slouží k podpoře vnímání melodického a rytmického cítění, které je 

základem i pro rozvoj řeči a intonace. Paní Petrášková ověří dostupnost lektora a přibližný 

rozsah semináře včetně rozpočtu této akce. 

Paní Korejčíková (MŠ Košík) navrhla k projednání školení Persona Dols, které vede organizace 

Člověk v tísni. Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům 

mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují (https://www.clovekvtisni.cz/co-

delame/vzdelavaci-program-varianty/persona-dolls). Po dohodě s ostatními členy pracovní 

https://cizinci.npicr.cz/metodicky-material-vyuku-deti-odlisnym-materskym-jazykem/
https://cizinci.npicr.cz/metodicky-material-vyuku-deti-odlisnym-materskym-jazykem/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/persona-dolls
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/persona-dolls
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skupiny bude Iva Houserová kontaktovat tuto organizaci a projedná možnosti realizace 

tohoto školení v rámci MAP II. Praha 16 pro MŠ a ZŠ Prahy 16 formou skupinového kurzu. 

Následovala volná diskuze mimo jiné na téma využívání digitálních pomůcek ve výuce, kdy 

paní Schiebelová ostatním názorně předvedla použití Bee Bot Včelky. I zde zazněla potřeba 

proškolení v oblasti využití těchto pomůcek, na které se shodují i zástupci pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost a polytechnické vzdělání.  

Na schůzce pracovní skupiny byla odsouhlasena i personální změna, a to výměna pozice 

na pozici vedoucí pracovní skupiny. Paní Korejčíková z časových důvodů a pracovního 

vytížení pozici uvolnila a novou vedoucí pracovní skupiny byla stanovena paní Schiebelová.  

 

 

V Praze, dne 24. ledna 2020 

 

Iva Houserová, koordinátorka spolupráce/implemetace  


