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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 31. října 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

2. Tematické celky 

3. Realizované aktivity v rámci projektu MAP ORP Světlá nad Sázavou II, 

dotazování 

4. Plánované aktivity v rámci projektu MAP ORP Světlá nad Sázavou II, dotazování 

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

6. Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

7. Závěr 

 

Stálí členi: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Leona Neumanová 

 Lucie Škrdlová 

 

Cílem zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti bylo rozvést diskusi o zkušenostech a 

poznatcích z praxe a o momentální situaci ve školách a vzdělávacích zařízeních.  Dále bylo na 

programu představení aktivit, které realizační tým projektu MAP ORP Světlá nad Sázavou II realizoval 

a bude realizovat do budoucna. Všechny semináře a workshopy jsou naplánovány dle potřeb 

pracovníků školských zařízení, které vzešly z jejich námětů a připomínek. Na programu bylo také 

vystoupení speciálního hosta – psycholožky Zuzany Pavelcové.  

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Klára Urbanová Baumová zahájila a přivítala všechny přítomné členy na zasedání Pracovní 

skupiny pro Rovné příležitosti ve 13:00 hodin. 
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2. Tematické celky 

Paní Klára Urbanová Baumová si dovolila krátce připomenout všem přítomným členům Pracovní 

skupiny pro Rovné příležitosti hlavní cíle/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 apod.). 

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

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

informací a zkušeností, které vyplynuly z předešlého sezení této pracovní skupiny.  

4. Plánované aktivity v rámci projektu MAP ORP Světlá nad Sázavou II, dotazování 

Realizační tým seznamuje přítomné členy s aktivitami v rámci projektu MAP ORP Světlá nad Sázavou 

II, které teprve proběhnou a na které již probíhá přihlašování. Klára Urbanová Baumová rozdává 

všem přítomným členům aktuální seznam aktivit implementace a realizační tým zodpovídá dotazy 

ohledně aktivit implementace.  

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

V další části jsou sdíleny praktické zkušenosti o aktuálním klimatu ve třídách v území ORP Světlé nad 

Sázavou, zkušenostech dětí/žáků v kolektivech při práci školního asistenta a diskuse nad efektivní 

prací s nadanými dětmi/žáky. Paní Leona Neumanová dodává, že v současné době je velmi složité 

podporovat nadané žáky a těší se na prosincový seminář s Petrou Schwarzovou, která se bude 

věnovat tématu „specifika práce s nadanými žáky“. Členové PS doufají, že na semináři naleznou 

potřebnou inspiraci ohledně toho, jak s nadanými žáky co nejefektivněji pracovat. Dalším tématem 

jsou semináře pro rodiče. Vyvstal návrh na besedu pro rodiče a veřejnost, která se bude věnovat 

protidrogové či protialkoholní výchově. Klára Urbanová Baumová tedy osloví Kolpingovo dílo (typ od 

členů přímo na Josefa Soukala). Dále následovala volná diskuse, která se týkala exkurzí a seminářů, 

včetně námětů na další. Paní Škrdlová navrhuje lektorku Moniku Nevolovou a realizační tým přislíbil, 

že paní Nevolovou osloví. Paní Nevolová nabízí zajímavá témata ohledně komunikačních dovedností 

a členové PS by nové komunikační dovednosti jistě využily.  

6. Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

Realizační tým si dovolil pozvat speciálního hosta – paní psycholožku Zuzana Pavelcovou, která si 

připravila krátkou přednášku na aktuální téma „výchova dětí v éře digitálních technologií“. Paní 

psycholožka dala členům pracovní skupiny mnoho užitečných rad a doporučení. Doporučila stanovit 

například tzv. „offline zóny“, které žákům jasně určí, kde a kdy smí používat mobilní telefony či 

tablety (doporučovala například zákaz mobilních telefonů ve školních jídelnách). Paní Pavelcová 

položila členům otázku, jak to mají ve škole nastavené právě oni. S příkladem dobré praxe přišla 

například paní učitelka Hana Nejedlá (MŠ a ZŠ Hněvkovice), která má v hodinách nastaveno tzv. 

„parkoviště pro mobilní telefony“ – žáci před začátkem hodiny odevzdají své mobilní telefony na 
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určené místo a smí jej opětovně použít až o přestávce. Paní psycholožka hovořila také na téma 

„digitální stopa“ a apelovala na pedagogy, aby dětem vhodně vysvětlili, že cokoliv publikují na 

internet, jim už nadále nepatří. V Souvislosti s tímto tématem proběhla také krátká diskuse na téma 

kyberšikana mezi spolužáky, se kterou se členové pracovní skupiny bohužel často setkávají.  

 

7.Závěr 

Zástupci MAS společně s paní psycholožkou Zuzanou Pavelcovou poděkovali za diskusi a účast na 

zasedání a rozloučili se. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 31. října 2019 

Zapsala: Karolína Kovářová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


