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Zápis jednání pracovní skupiny Rodiče  

 

 

 

 

 

 

V rámci pracovní skupiny rodiče identifikovali problémy ve formálním, zájmovém i neformálním 

vzdělávání na Broumovsku. V rámci identifikace problémů pracovní skupina dále diskutovala 

téma kariérového poradenství, spolupráce rodičů a škol a dostupnost neformálního 

a zájmového vzdělávání (témata ze Strategického rámce MAP). Z identifikovaných problémů 

byly následně vybrány čtyři problémy, které přítomní rodiče vnímali jako nejzávažnější (tyto 

problémy jsou v tabulce tučně).  

Pracovní skupiny se zúčastnili rodiče žáků ze ZŠ Adršpach, ZŠ Teplice nad Metují, ZŠ 

Masarykovy (Broumov), ZŠ Hradební (Broumov) a členky Realizačního týmu MAP na 

Broumovsku. Výsledky jednání jsou shrnuté v následujících tabulkách. 

 

Seznam identifikovaných problémů ve vzdělávání na Broumovsku 

Nedostatečné zajištění dopravy za kroužky 

Dopravní obslužnost okrajových částí území 

Vysoký počet žáků ve třídách  

Menší nabídka kroužků pro chlapce (chybí např. střelba) 

Nedostatečný počet asistentů pedagoga 

Snižující se autorita učitelů 

Nedostatečně zajištěné kariérové poradenství 

Nedostatečná nabídka péče o děti v době školních prázdnin (příměstské tábory) 

Nedostatečná kapacita družin, nedostatečná otevírací doba družin (Teplice n. M., Adršpach) 

Chybějící speciální pedagogové (potřeba speciálního pedagoga na každé škole, 
potřeba speciálně pedagogického pracoviště, které bude volně přístupné pro rodiče) 

Nízká spolupráce rodičů, chybí platforma pro sdílení informací 

Nedostatek financí ve školství 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 29. 11. 2016 

Čas zahájení jednání 16:00 

Čas ukončení jednání 18:30 

Místo konání  
Školní kuchyňka Masarykovy ZŠ, 
Komenského 312, 550 01 Broumov 

Členové pracovní skupiny Dle prezenční listiny 
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Identifikovaný problém Identifikovaná příčina 

Vysoký počet žáků ve třídách 

Špatné nastavení systému -> nelze rozdělit 
třídu o např. 26 žácích 

Nízký počet škol 

Nedostatečné financování školství 

Silné ročníky 

Nedostatečný počet asistentů pedagoga 

Přísná kritéria, určující, kdy má třída nárok 
na asistenta pedagoga 

Nízké finanční ohodnocení asistentů 

Nedostatečný počet asistentů 
(kvalifikovaných, schopných) na trhu práce 

Nedostatek finančních prostředků na 
asistenty  

Nedostatečná nabídka péče o děti v době 
školních prázdnin (příměstské tábory) 

Nedostatek finančních prostředků  

Finanční nedostupnost pro některé rodiče 

Nízká kapacita příměstských táborů 

Špatná dostupnost z okrajových částí území 

Chybějící speciální pedagogové 
Nedostatek finančních prostředků 

Nedostatek speciálních pedagogů na trhu 
práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 1. 12. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková 


