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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 29. srpna 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu 

 Tematické celky 

 Připravované aktivity v rámci MAP Světlá nad Sázavou, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Leona Neumanová 

 Lucie Škrdlová 

 

Cílem zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti bylo seznámit členy s aktualizovanými 

analytickými daty, výsledky dotazníkového šetření MŠMT, výsledky výzkumu šetření metodou Delphi, 

seznámení s výstupy dotazníkového šetření RT KAP a rozvést diskusi o zkušenostech z praxe na školách 

a vzdělávacích zařízeních. Na programu je představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou 

naplánovány na příští období podle námětů a připomínek projednávaných na předchozích schůzkách 

PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Klára Urbanová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

ve 13:00 hodin. 

2. Tematické celky 

Paní Klára Urbanová připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

hlavní cíle a přínosy, základní informace o projektu, realizační tým, harmonogram projektu, tematické 
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celky a zaměření skupiny. Stěžejní částí setkání je vždy diskuse (praxe a realita ve vzdělávání, trendy a 

nařízení, sdílení zkušeností).  

3. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 

Členové PS byli informováni o akcích, které se realizovaly anebo se připravují na základě podnětů, 

informací a zkušeností, které vyplynuly z předchozích setkání PS. 

4. Realizované aktivity 

Paní Klára Urbanová seznamuje členy PS se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II, shrnutí za rok 
trvání projektu od září 2018.  
 
PS pro rovné příležitosti dostává předloženou aktualizovanou analytickou část MAP, ve které jsou 

uvedena data o vzdělávacích zařízeních v území (kapacity, personální zdroje, financování). Po 

prostudování výstupů z analytických dat se členové PS shodují, že vzhledem k původně nastavené vizi 

a prioritám MAP I, není třeba tyto údaje zatím aktualizovat, neboť jsou stále odpovídající stavu území.  

 
5. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

Následuje diskuse o prožitcích z exkurzí a seminářů, které byly realizovány v poslední době, včetně 
námětů na další, jsou sdíleny praktické zkušenosti, např. zkušenosti s prací školních asistentů, o práci 
s nadanými dětmi, s méně nadanými dětmi, s dětmi s narušenou komunikační schopností, apod.  

- Z nabídky seminářů a besed pro rodiče bylo na minulém setkání PS vybíráno téma, o kterém 
se členové PS domnívají, že by rodiče oslovil. Nejvíce zaujala přednáška Pavly Koucké – beseda 
pro rodiče je naplánovaná na 1. října 2019 

- Seznámení členů PS s daty od RT KAP, jedná se o data z dotazníkového šetření pro výroční 
zprávu, jsou vyhodnocena dle jednotlivých ORP, každý soubor obsahuje výstupy šetření pro 
obecní MŠ, obecní ZŠ a na žádost i údaje o počtu asistentů pedagoga na jednotlivých školách 
v rámci dané ORP – logopedická péče a vzdělání pedagogů v této oblasti, absence dětí ve škole, 
počet dětí z menšinových etnik, počet dětí narušujících svým chováním průběh vyučování, 
náklady rodičů na vzdělávání dětí, bezbariérovost, sociálně patologické jevy a další 

- Příklady dobré praxe ze zahraničí, inspirace z léta, prázdnin, dovolených 
- Seznámení s výsledky dotazníkového šetření MŠMT v oblasti podpory inkluzivního a 

společného vzdělávání, podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, podpory 
kariérového poradenství pro žáky a v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností a 
dalších klíčových kompetencí  

- Zájem o exkurze do škol s jinými přístupy ke vzdělávání – je naplánovaná exkurze do Brna 
v říjnu 2019 do ZŠ Staňkova, dále do Základní a praktické školy v Hustopečích 

- Seznámení s implementačními aktivitami na nový školní rok 2019/2020, dotaz na návrhy a 
nápady na další aktivity 

- Nabídka seminářů o alkoholismu, drogách, apod. 
- Návrh na školitele z jiných oblastí, např. z podnikatelské sféry 
- Exkurze pro studenty do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou 

 

6. Závěr 
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Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 29. srpna 2019 

Zapsala: Tereza Chalupová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


