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ZÁPIS 

společné setkání pracovních skupin  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Poličsku III  

dne 12.12.2022 od 15:00 

ve sborovně ZŠ Masarykova v Poličce 

Přítomni: viz prezenční listina 

Manažerky  projektu Petra Jílková a Leona Šudomová přivítaly přítomné členy pracovních 

skupin a hosta Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS. Jednání bylo pojato jako společné, protože o 

avízovanou tématiku projevili zájem i členové dalších pracovních skupin. 

• praktické zkušenosti škol a pedagogů s dětmi a žáky s PAS 

• představení metody PBS (Positive behavior support) – Podpora pozitivního chování v 

České republice 

• financování vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi a žáky s chováním náročným 

na péči 

 

Na úvod se jednotliví přítomní členové navzájem představili. Zástupci realizačního týmu poté 

zahájili debatu. Přítomní sdíleli svoje zkušenosti.  Mgr. Staňková debatu odborně zaštítila. 

Sdílela také informace o metodě Podpora pozitivního chování (PBS). Je to mezinárodně 

uznávaná a ověřená metoda založená na porozumění chování lidí nejen s intelektovým 

znevýhodněním, ale také s poruchou autistického spektra či jinými neurovývojovými 

poruchami. Staví na porozumění potřebám těchto osob, na analýze příčin chování a na 

posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. 

Metoda vychází z respektu k základním lidským právům. Cílem metody PBS je zvýšení kvality 

života osob s chováním náročným na péči a sekundárně pak snížení četnosti, intenzity tohoto 

chování. Členové pracovních skupin diskutovali o možnostech jak prvky metody PBS 

uplatňovat v běžné výuce v konkrétních situacích. Seznámení se s touto metodou a sdílení 

zkušeností je jednou z možných aktivit nastavujících rovné příležitosti a podmínky ke 

vzdělávání a snižování selektivity vzdělávacího systému. 

 

mailto:manazer@maspolicsko.cz


 

 

   MAS POLIČSKO z.s. 
   Sulkovská 340, 569 92  Bystré                       
   Tel.: 773 577 270                                                       Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Poličsku III   
   manazer@maspolicsko.cz                                        Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023122 
                                                www.maspolicsko.cz   

Závěr: 

 Členové pracovních skupin navrhli zařazení aktivit zahrnujících metodu PBS do strategické 

části MAP i akčního plánu s označení aktivit jako „příležitost“. 

Návrh financování: Šablony pro ZŠ a MŠ OPJAK – šablona Vzdělávání pracovníků ve 

vzdělávání MŠ a ZŠ 

 

 

V Bystrém dne 13.12.2022 

Zapsala: Leona Šudomová 
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