
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 25. 8. 2021, od 15:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

Cílem setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty. Zhodnocení situace a 

distanční výuky v době nouzového stavu 

 

1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

ve 15:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nikola Krupičková v úvodu setkání zrekapituloval informace o projektu Místní akční plány vzdělávání II 

pro ORP Světlá nad Sázavou. Sdělila, že navazující projekt MAP III je touto dobou v přípravné fázi.  
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3. Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

V další části setkání slečna Krupičková představila účastníkům plánované aktivity a přesunuté 

semináře. Na předchozích setkáních byl vznesen návrh na školení pro pracovníky nízkoprahových 

zařízení na téma práce s dětmi, dítě jako oběť domácího násilí, právní minimum pro vedoucí pracovníky 

sociálních služeb nebo třeba výcvik motivačních rozhovorů. Realizační tým se rozhodl vyhovět tomuto 

požadavku z území a domluvil školení s paní Kateřinou Hercikovou na téma „Arteterapie pro děti“, 

který se uskuteční 12. listopadu 2021. Seminář se uskuteční přímo v nízkoprahovém zařízení eNCéčko 

Světlá nad Sázavou a školení bude pro všechny jeho pracovníky.  

V neposlední řadě setkání byl členům PS předán přehled plánovaných aktivit na rok 2021/22 

s aktualizovanými a přesunutými termíny seminářů. 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

V rámci setkání PS se probíralo téma platformy asistentů pedagoga. Přítomní členové sdělili, že 

asistentů pedagoga ve školách přibývá, ale není jisté, zda tato pozice časem nezanikne. Každopádně 

závěr tohoto návrhu je takový, že sdružení asistentů a vytvoření pomyslné platformy by bylo vhodné. 

Asistenty by měli možnost navzájem sdílet své zkušenosti. Realizační tým přislíbil, že co nejdříve se 

začne věnovat této aktivitě, aby alespoň vznikla a podle situace se pak nadále vyvíjela.   

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a pozvala je na další 

setkání, které se uskuteční koncem letošního roku.   

Ve Světlé nad Sázavou dne 25. 8. 2021 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


