
 
 

                                                                     
 

Konference MAP  Priorita 1 – INKLUZE A OPAT ŘENÍ K BEZBARIEROVOSTI 
Priorita 7 – Občanské kompetence 
 
Vážení kolegové,  
 
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci MAP o výměně zkušeností škol a diskusi nad tématem 
INKLUZE na školách Prahy 3, která se koná 14. listopadu 2017 od 9.00 (prezence od 8.30) 
na hlavní budově ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3 s následujícím programem:  
 

1) Úvodní slovo Mgr. J. Suková (radní pro školství Prahy 3) – Inkluze na Praze 3 
2) Koncepce  podpory  proinkluzivních opatření na Praze 3 – (Mgr. Suková, Mgr. Vargová, 

Ing. Hausner – odbor školství Prahy 3) 
3) Kyberšikana ve vazbě na opatření a pokyn k potírání šikany ve školách – (Ing. Hausner, 

PeadDr. Kudynová za MAP Prahy 3) 
4) Spolupráce školy a ostatních institucí:  

- PPP Praha 3 (PhDr. P. Klíma) 
- OSPOD Praha 3  
- Státní zastupitelství a řešení problémů agresivity školní mládeže (uplatnění změny 

Školského zákona v praxi - § 31)  
- ČŠI – častá zjištění nedostatků při kontrolní činnosti na školách v souvislosti se 

společným vzděláváním  
- Nabídka spolupráce se školami ze strany neziskového sektoru a doplňkové služby 

v rámci inkluze  
- další hosté 

 
5) Občerstvení – přestávka  11.00 – 11.30  

 

6) Sdílení zkušeností v rámci pracovních dílen ve skupinách pro ZŠ a MŠ (v učebnách 
školy)  
 
a) „Jak se školy vyrovnávají s administrativní zátěží v souvislosti s vyhláškou 27/2016 

Sb.“ – příspěvky ZŠ a MŠ Prahy 3  
b) Využití „ŠABLON“ pro personální posílení škol (školní psycholog, školní asistent, 

školní speciální pedagog, chůva) – příspěvky ZŠ a MŠ  
 

Tato konference určena vedoucí pracovníkům škol, výchovným poradcům, speciálním 
pedagogům a dalším pracovníkům i institucím, které se podílejí na společném vzdělávání a péči 
o děti.   
 
Doporučení: Nebojte se přinést si s sebou Vaše dotazy, PLPP, IVP, informované souhlasy atd. 
ke vzájemné konzultaci v druhé části programu.  

 
PhDr. Pavel Ostap 

Ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3 a člen Realizačního týmu MAP Prahy 3  
  


