
1. Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny rovné příležitosti, 

duben 2018 
 
 
Poznámka: Zpracuje vedoucí pracovní skupiny, následně zašle na členy realizačního týmu  
do 30. 4. 2018. Tato forma zápisu bude podkladem pro zveřejnění na webových stránkách projektu. 
 
 

Pracovní skupina: Rovné příležitosti 

Datum jednání: 11. dubna 2018 

Místo jednání: MěÚ Příční 405, Bystřice n.P., zasedací místnost 3.3. 

Přítomni: Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Romana Klusáková, Mgr. Milada Krásenská, Mgr. Věra Slámová, Mgr. 
Stanislava Kubíková, Ing. Jitka Zelená, Jana Štěpánková, Zora Daňková (host) 

Vypracoval: Mgr. Romana Klusáková 

 
Datum a místo následné schůzky: 28.5.2018, MěÚ, Příční 405, Bystřice nad Pern., zasedací místnost 3.3. od 
14:00 hodin 
 

 
1. Program 

a. Představení realizačního týmu 
b. Představení jednotlivých členů pracovní skupiny 
c. Seznámení s konceptem projektu MAP II (prioritní oblasti, harmonogram, objem 

finančních prostředků, vyloučené aktivity….) 
d. Seznámení s manuálem pro pracovní skupiny (témata pracovních skupin, četnost 

schůzek, struktura zápisů ze schůzek, vykazování práce…..) 
e. Stručné seznámení s Metodikou rovných příležitostí a Kodexem školy, zadání 

individuální práce členů PS 
f. Diskuse, dotazy 

 
2. Diskuze - reflexe na 1. setkání PS RP 

První setkání hodnotili všichni členové jako přínosné. Otevírá se zde prostor, jak se podílet na 
plánování konkrétních aktivit projektu MAP II. Jednotlivým členům se zde také nabízejí jiné 
úhly pohledu na problematiku zajišťování rovných příležitostí – malotřídní školy x plně 
organizované velké školy, odlišnost problémů v zájmovém vzdělávání (ZUŠ, DDM...), specifika 
mateřských škol…. Je zde prostor ke sdílení zkušeností, diskusi nad problémy 
Prvotní informace k projektu byly srozumitelně podány Ing. Jitkou Zelenou a Janou 
Štěpánkovou.  
Přizvání hosta (Zora Daňková – OSPOD) k jednání skupiny bylo také hodnoceno velmi kladně. 
Padl zde návrh, aby se pracovnice OSPOD účastnily jednání pokud možno pravidelně. Dle 
našeho názoru mohou určitě přinést do skupiny mnoho podnětných návrhů, připomínek. 
 

3. Návrh témat a okruhů do programu na další setkání 
a. Způsoby zjišťování dat, obsah dotazníku 



b. Zmapování situace v regionu, v jednotlivých školách, hledání příčin, plánování 
možných řešení, výměna zkušeností (neopomenout i podporu nadaných a 
talentovaných žáků) 

c. Příklady dobré praxe (Jaké aktivity se ve školách osvědčily?) 
d. Zmapování organizací, které mohou pomoci školám při nastavování rovných 

příležitostí 
e. Možnosti podpory v oblasti odbornosti pedagogů 
f. Návrhy aktivit pro pracovníky ve školách a dále i pro širší veřejnost 
g. Podpora pedagogů ve školách (supervize, metodická vedení….) 

 
4. Návrh aktivit a opatření pro PS financování k diskuzi 

Pracovní skupina zatím nenavrhuje konkrétní aktivity a opatření. 
Prozatím nás zajímá, zda bude možné z projektu financovat např.: 
 Preventivní programy pro třídy realizované prostřednictvím neziskových organizací 
 Supervize pedagogických týmů 
 Pobytové výjezdy pro děti evidované na OSPOD 
 Finanční podpora dalších subjektů (kromě škol), které se podílejí na výchově a  
              vzdělávání dětí, na prevenci rizikového chování (ZUŠ, DDM, Nízkoprahové zařízení,  
              sportovní organizace….)     
 Vzdělávání pedagogů, workshopy s odborníky z oblasti speciální pedagogiky 
 Setkávání pedagogů a sdílení zkušeností 
  

5. Téma na příští setkání 

Kodex školy 
https://www.google.cz/search?q=KODEX+%C5%A0KOLY&oq=KODEX+%C5%A0KOLY&aqs=chro
me.0.69i59j0l2j69i59.5357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
Metodika rovných příležitostí 
https://www.google.cz/search?ei=MQz0WrXBE83cwQLI-
qr4BA&q=metodika+rovn%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD&oq=metodi
ka+rovn%C3%BDch&gs_l=psy-
ab.1.0.0.8039.10877.0.12778.16.12.0.4.4.0.103.874.10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-
ab..1.15.916...35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i22i30k1.0.t5d4GpWhsv8 
 
 

6. Úkoly, delegování jmenovitě: 
Prostudování materiálů z bodu 5. a následná reflexe, příprava na diskuzi – všichni členové 
pracovní skupiny Rovné příležitosti 
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