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Zápis ze setkání PS rovné příležitosti MAP SO ORP Stod 
(27. 2. 2020 v prostorách zasedací místnosti SOUE v Plzni – přítomni viz prezenční listina) 

 
Hosty pracovní skupiny byly zástupkyně Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň: 
PhDr. Irena Příkazská, Mgr. Eliška Kloudová, Mgr. Kamila Hodková.  
 
Metodik projektu Mgr. Tomáš Svoboda představil účastníkům program setkání a poté předal 
slovo PhDr. Ireně Příkazské, ředitelce PPP Plzeň, která představila své kolegyně. Následně se 
optala přítomných na jejich očekávání a problémy ve školách, které by chtěli na pracovní 
skupině sdílet a řešit. 
 
Z diskuze vyplynulo několik problémů, které školy nejvíce trápí. 
 

• Školy ve velké míře řeší problémy s cizinci, především jazykovou bariéru. V některých 
případech i nespolupráci rodičů. 

• Skryté záškoláctví – nespolupracující rodiče. Jak jednat s rodiči dětí, které nechodí do 

školy. Je dobré mít téma ošetřeno v krizovém plánu školy. Na webu PPP jsou kontakty 

na krizová centra.  

• OSPOD v některých případech nejedná tak důsledně, jak by měl. V tomto případě je 

dobré se obrátit na vyšší instanci a požádat je o návrh řešení. 

• Při práci s cizinci je možné požádat NPI o prostředky na adaptačního koordinátora. 

V některých školách využívají pedagogů v penzi. 

• PPP (osobně PhDr. Příkazská) nabízí možnost individuálních konzultací. Po konzultaci 

doporučí další postup nebo kontakty na další odborníky - např. psychologa, metodika 

pro řešení konkrétních situací ve školách atd. 

Následovaly prezentace Mgr. Elišky Kloudové - Podpora nadaných a Mgr. Kamily 

Hodkové – Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

Přílohou zápisu jsou zmiňované prezentace. 

 

Inspirace pro další aktivity v rámci práce PS Rovných příležitostí: 

- nákup překladačů řeči pro školy – přímé překlady pro práci s cizinci, 

- seminář o knihách určených pro práci s kolektivem, 

- seminář o práci s nadanými dětmi, 

- seminář o práci s cizinci. 

mailto:info@mas-radbuza.cz
http://www.mas-radbuza.cz/


  
 
 

 
 

Nám. ČSA 24 | 333 01 Stod | e-mail: info@mas-radbuza.cz | tel.: +420 725 830 833 | IČO: 228 97 461 | www.mas-radbuza.cz 
 
 

 
 

 
Kontakty pro případné dotazy či doplnění: Kamila Opl Hackerová: 725 909 836 (oplova@mas-
radbuza.cz), Ivana Štenglová 720 021 960 (stenglova@mas-radbuza.cz). 
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