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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě 

Datum konání: 5. března 2020 od 14:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

 

 

Stálí členi: 

 Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod 

 Pan Karel Kolář – Charita Havlíčkův Brod  

 Paní Hana Kopecká (s případným zastoupením paní Ilony Loužecké) - OSPOD 

 paní Martina Tomčáková - pedagožka ZŠ V Sadech 

 paní Jitka Muzikářová – Sociálně aktivizační služba – Charita Havlíčkův Brod 

 

1. Úvodní slovo 

Paní Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Rovné 

příležitosti ve 14:00 hodin. Na programu zasedání pracovní skupiny bylo představení aktivit, které se 

realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle námětů a připomínek projednávaných 

na předchozích schůzkách PS. Na závěr setkání je plánovaná diskuze.  

2. Aktuální informace o projektu 

Paní Chalupová 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. Nejdůležitější částí setkání je vždy diskuse (praxe a realita ve vzdělávání, 

předávání příkladů dobré praxe, trendy a nařízení, sdílení zkušeností).   
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Paní Chalupová seznamuje členy PS se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II (např. semináře, 

workshopy). Přítomní hodnotí aktivity realizované za velmi kladně a přínosné.   

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

informací a zkušeností, které vyplynuly z téměř roční činnosti PS. 

Realizované aktivity leden – začátek března:  

Monika Nevolová – Komunikace s lehkostí/bez stresu 

Setkání Řídícího výboru – speciální host: Zdeněk Krpoun (mentální koučink s vazbou na inkluzi ve 

školství, podpora znalostních kapacit ŘV) 

Miroslav Hubatka – Krizový management ve školském prostředí 

Greenpeace – workshop „Udržitelný životní styl: Ty svět (ne) změníš!“ 

 

4. Tematické celky  

Jsou sdíleny praktické zkušenosti, např. zkušenosti s prací školních asistentů a psychologů, práci 

s nadanými dětmi, s dětmi s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem, ADHD 

apod.   

 RT plánuje setkání pro asistenty pedagoga, kterých je v území více jak 80. Cíl a způsob setkání bude 

upřesněn a představen na zasedání pracovních skupin v červnu 2020.  

5. Připravované aktivity, diskuze, dotazování 

Nebližší plánované akce:  

- Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost – Zuzana Pavelová 

- workshop „Karle, nevyrušuj“ -  Mgr. Michal Dubec 

- seminář - Žák s potřebou podpůrných opatření 1. Stupně – Dana Svobodová 

- seminář  - Jak naučit žáky myslet a učit se - FEUERSTEIN 

- Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech a jeho zákonitosti – Lenka Bínová 

- Aspekty sociální a emoční zralosti – Jiří Halda 

Na závěr následovala volná diskuse o prožitcích z exkurzí a seminářů, které byly realizovány 

v poslední době, včetně námětů na další.  

- realizační tým představil projekt – Příběhy našich sousedů (společnost Post Bellum) 

- RT naplánoval exkurzi do Základní školy Easy Start a do Mateřské školy „Na Dvorku“ – duben 

2020 

- plánovaná spolupráce – Domov pro seniory a žáci základních škol (mezigenerační spolupráce) 

- členové PS projevili zájem o seminář – jak pracovat se sociálně vyloučenými dětmi a prevence 

sociálně patologických jevů  
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6. Závěr 

Zástupci RT MAP poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 5. března 2020. 

Zapsala: Nikola Krupičková 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


