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Zápis ze setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti  

MAP II SO ORP Nýřany ze dne 29. 10. 2021 

(R. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008596) 
(setkání se uskutečnilo 29. října 2021 v CpKP  v Plzni  – přítomní viz. Prezenční listina) 

 

Téma setkání: „Pozice asistenta pedagoga ve škole a ve třídě I“ 

Setkání Pracovní skupiny otevřel metodik projektu MAP Tomáš Svoboda, přivítal přítomné a seznámil 

je s plánovanými aktivitami Akčního plánu pro nejbližší období, s plánovanými akcemi a semináři. Poté 

již nastínil program samotného setkání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti  

a předal slovo PhDr. Andree Štětkové, Ph.D., která je setkáním provedla. 

Obsahem setkání byla následující témata: 

• pozice asistenta pedagoga, jak na to – teoretická východiska, klíčové kompetence, kazuistiky 

z praxe, úskalí, možnosti i výhody pozice ve třídě  

• vzájemné sdílení zkušeností, nejlepší praxe, podpora v profesním růstu  

• diskuze k dalším aktivitám v rámci daného tématu 

PhDr. Andrea Štětková hovořila o právních aspektech pozice, doporučovala literaturu k tématu a 

následně nechala účastníky pracovat ve dvojicích či skupinkách. Výstupy z těchto aktivit pak následně 

sdílela celá skupina. 

V poslední části setkání skupina pracovala jako Balintovská, tedy metodou představení konkrétního 

tématu v následující struktuře: 

1. Expozice případu (situace a témata) 

2. Otázky (doplňování, dovysvětlování) 

3. Fantazie (dojmy, pocity, asociace, intuice, příběhy, postavy) 

4. Praktické doporučení 

5. Rekapitulace navrhovatelem situace 

Praktický postup   

1. Provedou se modelové problematické situace a zaznačí se k nim i lidé, kteří je 
navrhují. Potom se z nich vybere jeden konkrétní případ: 

2. Klademe otázky osobě, která vítězný případ nadnesla (navrhovatelovi) a snažíme se 
zjistit co nejvíce podrobností 

3. Snažíme se vcítit do chování protagonisty událostí i lidí v jeho okolí, připomínáme 
podobné události z naší dosavadní zkušenosti. 

4. Generují se praktická řešení dosud podrobně rozebrané modelové situace 
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5. Navrhovatel situace si z poslechnutého materiálu vybere a pojmenuje řešení, které 
mu nejvíc „sedí“. 

 

 

Pro mnoho účastníků bylo setkání s touto metodou velmi inovativní, dokázali najít jiné úhly pohledu 

na řešený problém. 

Hlavním výstupem pracovní skupiny byla shoda pokračujících setkání na dané téma. 

 

 

Informace o projektu MAP II: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map 

 

Kontakt:  

Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  

Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz) 
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