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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: 8. prosince 2020 od 15:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 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 Tereza Chalupová přivítala přítomné členy na zasedání Pracovní skupiny Rovné příležitosti 

v 15:00 hodin.  Během setkání byla dodržena všechna protiepidemiologických nařízení. Cílem 

setkání bylo především zhodnotit aktivity proběhlé v předchozím roce a naplánovat 

implementační aktivity na rok 2021.   
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2.  Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

Od poslední pracovní skupiny se uskutečnilo jen několik seminářů. Vzhledem k situaci muselo 

být zrušeny a přesunuty na nové termíny.  

V září byl realizován jeden z posledních seminářů osobní formou. Byl to seminář určený pro 

rodiče a veřejnost na téma „I naše děti potřebují hranice“. O seminář byl velký zájem a rodiče 

se aktivně zapojovali do diskuze. Další seminář, který se konal osobní formou, byl s panem 

Jiřím Haldou na téma Talent a jeho základní atributy.  Od listopadu se konaly semináře pouze 

online formou. Jednalo se o semináře na téma: Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ, 

Agrese a agresivita aneb Diagnóza spratek a na konec prosince je naplánován seminář Novely 

právních předpisů od 1. 1. 2021. 

Přítomní pedagogové si chválili online semináře. Výhodu vidí v menší časové náročnosti. 

Někteří zúčastnění však oponovali tím, že jim chybí osobní kontakt. To také rozpoutalo diskuzi 

o online výuce a vzdělávání dětí. Pedagogové mají strach o vzdělání a tedy i o budoucí 

uplatnění dětí na trhu práce.  

V rámci pracovní skupiny proběhla také diskuze na téma podpora žáků a rámci kariérového 

poradenství. RT tým předložil návrh na realizaci tematického dne zaměřeného na různé 

digitální technologie (3D tisk,..), představení řemesel, které by mohli žáky motivovat ke 

správnému výběru povolání.  Tematického dne by se zúčastnilo několik subjektů se zajímavými 

profesemi a aktivitami, které jsou v současné době velmi aktuální a potřebné.  Členové 

pracovní skupiny tento návrh chválili a přislíbili do příští PS vymyslet, jaké subjekty by bylo 

vhodné do tematického dne zapojit.  

3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

V novém roce je plánováno již mnoho aktivit, vzhledem k tomu, že jich většina musela být 

přesunuta na nový termín.  Někteří lektoři nechtějí školit v online prostředí, proto se stále 

termíny odsouvají.  Na začátek nového roku jsou naplánovány semináře na různá témata jako 

logopedie, vliv laterality na život dítěte, úžasné fyzikální pokusy pro MŠ, rizikové chování dětí 

a mládeže, psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech a jeho zákonitosti, psychomotorické a 

pohybové didaktické hry, dílny čtení atd.  
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4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

Členové pracovní skupiny, zhodnotili dosavadní  realizované aktivity kladně.  

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze probíhala již v průběhu celého jednání. V závěru neměl nikdo z účastníků další otázky 

a podněty k diskuzi.  

 

6. Závěr 

 

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

Další setkání je naplánováno na únor 2021.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 8. prosince2020  

Zapsala: Květa Lutnerová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


