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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: 18. června 2020 od 15:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 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 

Slečna Nikola Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny Rovné příležitosti 

v 15:00 hodin.  Cílem setkání bylo představení aktivit, které se realizovaly nebo budou realizovány 

v příštím školním roce. Dále bylo naplánováno sdílení zkušeností mezi pedagogy, především z doby 

uzavření škol. Na závěr je plánovaná diskuze.  
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2. Aktuální informace o projektu 

Slečna Krupičková připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

hlavní cíle a přínosy, základní informace o projektu, harmonogram projekt a zaměření skupiny. 

Informovala o zrušených seminářích a zároveň o nových termínech těch přesunutých. 

V průběhu měsíce března proběhlo online setkání Pracovní skupiny pro Rovné příležitostí při Kraji 

Vysočina. Členem tohoto setkání je slečna Tereza Chalupová, která účastníky pracovní skupiny pro 

Rovné příležitosti informovala o zajímavých tématech, které byly na tomto setkání prezentovány. Na 

setkání vystoupila paní místopředsedkyně organizace ČOSIV – PhDr. Lenka Felcmannová, Ph.D., která 

přednesla téma Konkrétního nástroje zvládnutí náročného chování žáků ve škole. V druhé části 

představila Bc. Lucie Škrdlová, DiS. Centrum na podporu integrace cizinců v Kraji Vysočina. Toto téma 

je jistě spjato i s městem Havlíčkův Brod, kde do Základní školy V Sadech dochází velké množství žáků 

mongolské národnosti. Paní Tomčáková s ostatními sdílela své zkušenostmi s těmito žáky, protože je 

vychovatelkou v družině v ZŠ V Sadech.  Členové poděkovali za přínosné informace.   

Jediným seminářem, který proběhl od minulé pracovní skupiny, byl seminář s panem Jiřím Haldou. 

Pan Halda je speciálním pedagogem, lektorem a rodinným terapeutem. Dlouhodobě se zabývá 

tématem výchovy, poruchami chování a rodinnými vztahy. Seminář s tématem „Aspekty sociální a 

emoční zralosti dítěte“ byl určen jak pro pedagogy mateřských tak i základních škol. Účastníci 

semináře si velmi chválili téma a zajímavý přednes lektora. Další seminář s panem Haldou je 

naplánován na říjen 2020, tentokrát na téma „Talent a jeho základní atributy“.  

Seznam plánovaných seminářů: září- prosinec 

11. 9. 2020 – Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. Stupně (Dana Svobodová)  

25. 9. 2020 (SEMINÁŘ PRO RODIČE A VEŘEJNOST) – I naše děti potřebují hranice (Lenka Bínová) 

9. 10. 2020 – Talent a jeho základní atributy (Jiří Halda) 

15. 10. 2020 - Formativní hodnocení v práci učitele (Leona Mechůrová) 

20. 10. 2020 - Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost (Zuzana Pavelová) 

3. 11. 2020 - Dvojjazyčné vystoupení (Divadelní centrum Zlín) 

4. 11. 2020  - Školní zralost dítěte (Hana Otevřelová) 

24. 11. 2020 – Potenciál sebepoznání (Marek Pavlík) 

7. 12. 2020 –  Diagnóza spratek (Zdeněk Martínek) 
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3. Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

Hlavní část setkání byla věnovávána především sdílení zkušeností mezi členy pracovní skupiny. Ti 

sdíleli své názory a postřehy, které přineslo uzavření škol.  

Během doby uzavření škol RT uspořádal online seminář pro pedagogy ve spolupráci s Vysočina 

Education. Jednalo se o seminář s paní Marikou Kropíkovou, který se zaměřoval především na 

legislativní úpravu pracovních smluv v době uzavření škol. Samozřejmě bylo také probíráno téma 

distanční výuky. Paní lektorka pedagogům radila jakým způsobem si ohlídat náležitosti ve smlouvách 

tak, aby vše fungovalo, jak má. Semináře se zúčastnilo 9 pedagogů.  

 

6. Závěr 

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

 

V Havlíčkově Brodě dne 18. června 2020  

Zapsala: Tereza Chalupová  

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


