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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě 

Datum konání: 9. ledna 2020 od 17:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Tematické celky 

 Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe) 

 Diskuse a závěr 

 

Stálí členi: 

 Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod 

 Pan Karel Kolář – Charita Havlíčkův Brod  

 Paní Hana Kopecká (s případným zastoupením paní Ilony Loužecké) - OSPOD 

 paní Martina Tomčáková - pedagožka ZŠ V Sadech 

 paní Jitka Muzikářová – Sociálně aktivizační služba – Charita Havlíčkův Brod 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Rovné 

příležitosti v 17:00 hodin. Na programu zasedání pracovní skupiny je představení aktivit, které se 

realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle námětů a připomínek projednávaných 

na předchozích schůzkách PS. 

2. Tematické celky 

Paní Chalupová připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti hlavní 

cíle a přínosy, základní informace o projektu, realizační tým, harmonogram projektu, tematické celky 

a zaměření skupiny. Stěžejní částí setkání je vždy diskuse (praxe a realita ve vzdělávání, trendy a 

nařízení, sdílení zkušeností).  
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3. Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování 

Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů, 

informací a zkušeností, které vyplynuly z téměř roční činnosti PS. 

Například seminář specifika práce s nadanými dětmi, lateralita v životě dítěte a její vliv na školní 

úspěšnost, workshop „Karle nevyrušuj“, žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně apod.  

Členové PS navrhují uspořádat exkurzi po příkladech praxe (jaro 2020). Realizační tým bude řešit.  

4. Realizované aktivity 

Paní Chalupová seznamuje členy PS se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II (např. realizované 

exkurze, besedy pro veřejnost, realizované semináře).  

Přítomní hodnotí aktivity realizované za posledního půl roku (resp. od září 2019) kladně. Nabídka je 

pestrá a lektoři přináší nové poznatky.  

 

5. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe) 

Jsou sdíleny praktické zkušenosti, např. zkušenosti s prací školních asistentů a psychologů, práci 

s nadanými dětmi, s dětmi s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem, ADHD 

apod.  

Příklady z oblasti rovných příležitostí a inkluze jsou sdíleny i na úrovni Kraje Vysočina (pracovní 

skupina Rovné příležitosti při KAP) a v rámci České republiky v zastoupení PS Vzdělávání při Národní 

síti Místních akčních skupin v ČR. Více obsahových poznatků bude připraveno pro jednání pracovních 

skupin v březnu 2020.  

6. Diskuse a závěr 

Na závěr následovala volná diskuse o prožitcích z exkurzí a seminářů, které byly realizovány 

v poslední době, včetně námětů na další.  

Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2020. 

Zapsala: Karolína Kovářová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


