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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti  
  

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

Datum konání: 24. srpna 2021 od 16:00  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)  

Program:  

• Úvodní slovo, cíle projektu  

• Informace o projektu  

• Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny  

• Tematické celky a zaměření skupiny  

• Připravované aktivity, dotazování, diskuze  

• Závěr  

  

Stálí členi:  

• Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod  

• Pan Karel Kolář – Charita Havlíčkův Brod (nízkoprahové zařízení BAN!)  

• 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, cíle projektu  

Slečna Tereza Chalupová zahájila zasedání a přivítala přítomné účastníky v malé zasedací místnosti na 

MěÚ v Havlíčkově Brodě.  V úvodu byl představen program zasedání pracovní skupiny a připomenuty 

hlavní cíle projektu MAP.    

2. Informace o projektu  

Slečna Chalupová připomenula základní principy projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod. V rámci této 

části proběhla diskuze o významu rovných příležitostí ovlivněných dobou covidovou (materiální 

zajištění slabších rodin v době uzavření škol, domácí výuka, plnění povinnosti, návrat do dětí do škol).   
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny   

RT informoval pedagogy o aktuálním vývoji regionální učebnice Havlíčkobrodska a Světelska.  V tuto 

chvíli jsou dokončovány korektury a dochází k posledním grafickým úpravám na učebnici.  Do konce 

letošního roku by učebnice měla být  již dokončena. Dále byli účastníci informováni  o navazujícím 

projektu MAP III, který bude realizován od září 2022. V této části také byla předběžně řešena personální 

situace v PC (zda budou chtít členové pokračovat či nikoliv).   

V průběhu setkání byla diskutována novela upravující jazykovou podporu dětí a žáků cizinců v povinném 

předškolním  a základním vzdělávání.  Nově budou mít cizinci v MŠ v povinném předškolním vzdělávání 

nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělání. Cizinci v 

základních školách budou absolvovat jazykovou podporu ve spádové škole dle ORP (pro ORP Havlíčkův 

Brod je spádovou školou Základní škola Havlíčkův Brod,  V Sadech 560).  Jazyková příprava cizinců bude 

probíhat v době vyučování, přičemž žák bude z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, 

uvolněn.  Vzhledem k relativně vysokému počtu cizinců v Havlíčkově Brodě (především mongolové) 

musí docházet do spádové školy mnoho žáků. Často dochází k personálním obtížím, protože žáci 

docházející na vyučování do spádové školy musí jít v doprovodu pedagogů.   

4. Tematické celky a zaměření skupiny  

Slečna Chalupová připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti hlavní 

cíle a přínosy, tematické celky a zaměření skupiny. Obsahem práce je rozvoj a podpora v oblasti rovných 

příležitostí na území ORP Havlíčkův Brod, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ a 

volnočasového vzdělávání.  Pracovní skupina se zabývá především rozdíly ve vzdělávání mezi žáky a 

snaží se vymýšlet jak je eliminovat.   

5. Připravované aktivity, dotazování diskuze  

- exkurze a semináře (workshopy, besedy) – RT informoval pedagogy o plánovaném setkání 

ředitelů a zřizovatelů, kde vystoupení PaedDr. Zdeněk Souček s tématem „Dobrá spolupráce ředitele a 

zřizovatele“  

- vzdělávání pedagogů –  pro zaměstnance nízkoprahových zařízení a zaměstnance zajišťující 

péči o děti se bude konat seminář na téma „Ateterapie s dětmi“    
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6. Závěr  

Na závěr následovala volná diskuse. Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy 

zasedání a rozloučili se. Další setkání je plánováno cca na listopad.   

  

V Havlíčkově Brodě dne 24. srpna 2021  

Zapsala: Nikola Krupičková  

  

Přílohy k zápisu:  

   Prezenční listina  


