Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti
Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě
Datum konání: 28. srpna 2019 od 10:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:







Úvodní slovo
Tematické celky
Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování
Realizované aktivity
Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe)
Diskuse a závěr




Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod
Paní Miroslava Habásková – Charita Havlíčkův Brod – bude delegován nový
zástupce – Karel Kolář
Paní Hana Kopecká (s případným zastoupením paní Ilony Loužecké) - OSPOD
paní Martina Tomčáková - ZŠ V Sadech
paní Jitka Muzikářová – Sociálně aktivizační služba – Charita Havlíčkův Brod

Stálí členi:





1. Úvodní slovo, cíle projektu
Paní Klára Urbanová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti
v 10:00 hodin. Cílem zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti bylo seznámit členy
s aktualizovanými analytickými daty, výsledky dotazníkového šetření MŠMT, výsledky výzkumu
šetření metodou Delphi, seznámení s výstupy dotazníkového šetření RT KAP a rozvést diskusi o
zkušenostech z praxe na školách a vzdělávacích zařízeních. Na programu je představení aktivit, které
se realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle námětů a připomínek projednávaných
na předchozích schůzkách PS.
2. Tematické celky
Paní Klára Urbanová připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti
hlavní cíle a přínosy, základní informace o projektu, realizační tým, harmonogram projektu, tematické
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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 Havlíčkův Brod, dotazování
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.
4. Realizované aktivity
Paní Klára Urbanová seznamuje členy PS se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II, shrnutí za rok
trvání projektu od září 2018.
5. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe)
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.
Členové pracovní skupiny jsou informováni o plánovaných schůzkách na podzim 2019 na školách
v menších obcích, např. v Lučici, Dolní Krupé, Lípě, Olešné, Skuhrově a dalších. Schůzky jsou
naplánovány za cílem lepší informovanost o implementačních aktivitách, možnostech a o jejich
potřebách, nápadech a zkušenostech.

6. Diskuse a závěr
Na závěr následovala volná diskuse o prožitcích z exkurzí a seminářů, které byly realizovány
v poslední době, včetně námětů na další.
-

-

-

Z nabídky seminářů a besed pro rodiče bylo na minulém setkání PS vybíráno téma, o kterém
se členové PS domnívají, že by rodiče oslovil. Nejvíce zaujala přednáška Pavly Koucké –
beseda pro rodiče je naplánovaná na 1. října 2019
Informování o nových webových stránkách KS – dotaz zde je používají, zda se jim zdají
přehledné, zde by něco dalšího uvítali
Seznámení členů PS s daty od RT KAP, jedná se o data z dotazníkového šetření pro výroční
zprávu, jsou vyhodnocena dle jednotlivých ORP, každý soubor obsahuje výstupy šetření pro
obecní MŠ, obecní ZŠ a na žádost i údaje o počtu asistentů pedagoga na jednotlivých školách
v rámci dané ORP – logopedická péče a vzdělání pedagogů v této oblasti, absence dětí ve
škole, počet dětí z menšinových etnik, počet dětí narušujících svým chováním průběh
vyučování, náklady rodičů na vzdělávání dětí, bezbariérovost, sociálně patologické jevy a další
Příklady dobré praxe ze zahraničí, inspirace z léta, prázdnin, dovolených
Seznámení s výsledky dotazníkového šetření MŠMT v oblasti podpory inkluzivního a
společného vzdělávání, podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, podpory
kariérového poradenství pro žáky a v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností a
dalších klíčových kompetencí
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-

-

Zájem o exkurze do škol s jinými přístupy ke vzdělávání – je naplánovaná exkurze do Brna
v říjnu 2019 do ZŠ Staňkova – škola zaměřená na vzdělávání cizinců, dále do Základní a
praktické školy v Hustopečích, plánujeme individuální exkurze do Montessori školy
v Okrouhlici (malé prostory, malý počet účastníků, častější frekvence)
Seznámení s implementačními aktivitami na nový školní rok 2019/2020, dotaz na návrhy a
nápady na další aktivity
Nabídka seminářů o návykových látek u mladistvých
Návrh na školitele z jiných oblastí, např. z podnikatelské sféry
Exkurze pro studenty do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou

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

V Havlíčkově Brodě dne 28. srpna 2019.
Zapsala: Květa Lutnerová

Přílohy k zápisu:


Prezenční listina
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