
 

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: 7. ledna 2020 od 17:00 

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 

 

Na programu zasedání pracovní skupiny je představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou 

naplánovány na příští období (jaro 2020) podle námětů a připomínek projednávaných na předchozích 

schůzkách PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

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

v 17:00 hodin. 

2. Tematické celky 

Paní Nikola Krupičková připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

hlavní cíle a 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).  

3. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 
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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 Krupičková seznamuje členy PS se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II, shrnutí realizace za 
rok 2019. Zároveň je předložen výhled aktivit na rok 2020 (např. inovativní metody výuky, specifika 
práce s nadanými dětmi, workshop „Karle nevyrušuj“, žák s potřebou podpůrných opatření apod.). 
Zároveň je plánována exkurze pro území MAP (bude upřesněno na jaře 2020).  
 
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.  

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

- Semináře o alkoholismu, drogách, apod. 
- Exkurze pro studenty do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou 
- Návrhy na školitele z externího prostředí (mimo školu) 

Zároveň jsou sbírány příklady dobré praxe z území celé ČR (sdílení v rámci nositelů MAP).  

 

6. Závěr 

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

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 7. ledna 2020 

Zapsala: Karolína Kovářová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


