Zpráva z prvního roku projektu IKAP – Implementace Krajského akčního
plánu
příjemce: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje,
Jaselská 826, 280 00
Podpora školních poradenských pracovišť
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0ú0.0/16_034/0008655
Odborné zabezpečení projektu: Mgr. Jana Mrázková, garant projektu PPP,
metodik – speciální pedagog, Mgr. Hana Fabiánová, metodik – speciální
pedagoga, Mgr. Hana Grohmanová, metodik – psycholog, Mgr. Blanka
Zemanová, metodik – psycholog

V říjnu 2018 došlo ke zřízení platformy, v rámci, které se setkávají školní
psychologů a speciálních pedagogů Středočeského kraje, přihlášených do
projektu. Využili jsme kontakty na kolegy zapojené již v minulých projektech,
počátkem roku 2019 jsme olovili přes pobočky PPP další školy. V současné době
je v projektu zapojeno přes 40 školních psychologů speciálních pedagogů (dále
jen specialistů), z čehož 19 specialistů již dosáhlo bagatelní podpory, čímž
dochází k naplňování monitorovacích indikátorů projektu. Do června 2019 bylo
podpořeno 149 osob.
Do současné doby proběhlo 11 setkání platformy. Akce byly různě tematicky
zaměřené a proběhly v osmi školách Středočeského kraje, které hostily školní
psychology a speciální pedagogy ostatních škol. 2 akce proběhly podle profesí –
zvlášť pro psychology a speciální pedagogy, jedna akce byla zaměřena na
podporu začínajících kolegů, Přehled je uveden níže.
Kromě níže uvedených setkání platformy proběhla také jednorázová akce
v inkluzi, kterou lektorovala PhDr. Lenka Felcmanová Ph.D. z PedF UK a
která se konala na půdě této fakulty. Tématem byl stručný nástin vývoje legislativ,
plánování podpory žáka, funkční analýza chován, zvládání afektu dětí, PBIS komplexní přístup k podpoře pozitivního chování žáků
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Přehled konaných akcí platformy: říjen 2018- červen 2019
Skupina školních psychologů a speciálních pedagogů
Středočeského kraje
projekt I KAP
5.10. 2018 Benátky nad Jizerou, 9 – 14 h, hlavní téma: Založení platformy, zjištění
poptávky o služby, zaměření témat, kazuistický seminář
Proběhne úvodní setkání skupiny školních psycholog a speciálních pedagogů
Středočeského kraje s možností definovat témata příští.
adresa: ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou, kontakt na hostitele: Mgr. Blanka
Zemanová, 606 874 035
2.11. 2018 Brandýs nad Labem 9 – 14 hodin, hlavní téma: kazuistický seminář,
formy metodické podpory v projektu
Budeme se zabývat možnostmi metodické podpory a pracovat s konkrétními
kazuistikami.
ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750 (Mgr. Silvie Schreiberová, Mgr. Blanka Antošová
Kejíková)
30.11.2018 Lysá nad Labem, 9 – 14 h, hlavní téma: Efektivní využití asistenta
pedagoga, legislativní souvislosti
Vše podstatné o asistentech pedagoga od odborníka z PedF UK dr. Němce
adresa: ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, kontakt na hostitele: Mgr. Hana
Fabianová, 776 692 930
11.1.2019 Velvary, 9 – 15 h, hlavní téma: Zkušenosti ze zahraničních stáží ve
vztahu k inkluzivnímu vzdělávání.
Zkušenosti především z Itálie, Německa a Velké Británie z úst Mgr. Terezy
Kaltounkové a Mgr. Hany Fabianové, dále diskuse o inkluzivním vzdělávání v ČR
adresa: ZŠ Velvary, Školní 269, kontakt na hostitele: Mgr. Lenka Štefanová, 731 659
307
22.3.2019 Úvaly 9 – 14 h, hlavní téma: Burza nápadů – osvědčené metody a formy
práce
Přivezte s sebou svoji oblíbenou metodu, aktivitu, nápad, který Vám usnadňuje práci
s klienty, možno pojmout i zážitkově pro skupinu (krátké ukázky, které můžeme na
sobě prožít), tvořivosti se meze nekladou
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adresa: ZŠ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, kontakt na hostitele: Mgr. Michaela
Pejchalová, 734 235 722
12.4. Lysá nad Labem, 9 – 14 h, hlavní téma: Začínám a chci se dozvědět víc
Seminář určený především pro kolegy, kteří v profesi začínají, či jsou v ní kratší
dobu. Součástí semináře je též představení zcela mimořádného portfolia
pomůcek, které jsou v Lysé k vidění. Vítáni jsou samozřejmě i ti zkušenější jako
podpora pro začínající, program bude však více mířit na potřeby nových kolegů.
adresa: ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, kontakt na hostitele: Mgr. Hana
Fabianová, 776 692 930
26.4. Loděnice, 9 – 14 h, hlavní téma: Prevence syndromu vyhoření
…aneb může se to stát nám i kolegům učitelům. Jak o sebe pečovat, jako podpořit
učitele? adresa: ZŠ Loděnice, Školní 255, kontakt na hostitele: Mgr. Zuzana Dubinová,
724994426
24.5. Příbram, 9 – 14 h, hlavní téma: Emočně náročná témata při práci s klienty
Deprese, sebepoškozování, náročné životní situace, krizové situace v rodině a škole.
Jak a zda-li s nimi pracovat na půdě školy, jak ošetřit svoje emoce při této práci.
adresa: ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram, kontakt na hostitele: Mgr. Veronika Schrödlová,
773 694 359
7.6 Praha, 9 – 14 h, hlavní téma: Kazuistický seminář
Možnost popracovat více do hloubky nad kazuistikami z Vašich škol….aneb možná
přijde i Bálint?
adresa: ZŠ Komenského, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6, kontakt na hostitele: Mgr.
Jana Mrázková, tel: 777 596 470

Zhodnocení prvního roku projektu I KAP:
-

povedlo se oslovit a zapojit všechny cílové skupiny ZŠ, SŠ, SPC)
149 podpořených osob, 19 specialistů má splněnou bagatelní podporu
velká účast na setkáních platformy, chuť specialistů pokračovat dál v projektu
i po splnění bagatelní podpory, dobrá zpětná vazba o účelnosti projektu
uskutečňují se také telefonické a mailové konzultace a individuální metodická
setkání (zejména pro začínající specialisty)
výborná spolupráce stabilního týmu metodiček
uskutečnila se všechna plánovaná setkání, 2 akce se uskutečnily nad rámec
na přání účastníků
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-

podařilo se zajistit externí odborníky pro dílčí témata, o které projevili
účastníci zájem

V projektu I KAP budeme pokračovat i na podzim 2019, program se připravuje
s ohledem na potřeba školních specialistů a časové možnosti odborných lektorů.
V plánu je další jednorázová akce v inkluzi, kterou povede PhDr. Richard Braun
a bude zaměřena na Management třídy s důrazem na praktické zkušenosti a
uskuteční se 4.10. 2019 pravděpodobně na půdě PedF UK.

Další plánované aktivity
(změna programu a místa vyhrazena)
28.8. 2019 (10:00) Úvodní setkání - novinky v legislativě + nadaní a SVP – příprava
na IKAP II, aktivity ŠPP na začátku školního roku; místo konání: ZŠ Praha 6,
Břevnov
25.10. 2019 (9:00) Kariérové poradenství na SŠ, zkušenosti práce školního
psychologa na gymnáziu – PhDr. Nora Jakobová, místo konání: PedF UK
12.11. 2019 (9:00) Psychické poruchy dětí ve škole – Mgr. Šárka Svobodová, místo
konání: ZŠ Brandýs, Na Výsluní
6.12.2019 (9:00) – ADHD – Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana , místo konání: Jesenice
u Prahy.
Zpracovala: Mgr. Jana Mrázková, garant projektu za PPP
3.7.2019

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského
kraje
Jaselská 826, 280 02 Kolín
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