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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 17. června, od 15:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

Cílem setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty. Zhodnocení situace a 

distanční výuky v době nouzového stavu 

 

1. Úvodní slovo 

Zástupce realizačního týmu slečna Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní 

skupiny pro Rovné příležitosti v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

V úvodu zasedání slečna Chalupová shrnula základní informace týkající se projektu MAP II a představila 

členům PS program setkání. Na předchozím setkání v diskuzní části  členové PS projevili zájem o 

vzdělávání školních asistentů a asistentů pedagoga. Realizační tým nabídl členům PS, možnost 

vytvoření platformy pro setkávání asistentů pedagoga a školních asistentů. Zástupce nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež ze Světlé nad Sázavou na minulém setkání PS projevila zájem o vzdělávání 

v oblasti jejich činnosti a měla za úkol zjistit zájem pracovníků. Ze zjištění vyšlo, že většina pracovníků 

by měla zájem o vzdělávání a zástupce nízkoprahového zařízení má za úkol do dalšího setkání PS zajistit 
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informace o konkrétních lektorech pro tuto oblast. Slečna Chalupová zrekapitulovala realizaci 

vzdělávacích akcí za  předešlý půlrok. Zmínila, že během měsíců březen a duben neprobíhali žádné 

vzdělávací akce z důvodu uzavření škol a školních zařízení a vyhlášení nouzového stavu. Na konci 

května proběhl první seminář po krátké pauze, a to seminář na téma „Aspekty sociální a emoční 

zralosti“ s lektorem Mgr. Jiřím Haldou.  

3.  Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

Dalším bodem programu bylo zhodnocení situace v době nouzového stavu. Slečna Chalupová vyzvala  

přítomné členy, aby se vyjádřili k současné situaci a nastínili ostatním, jakým způsobem probíhala 

výuka na jejich školách či zařízeních. Zástupce nízkoprahového zařízení zmínila, že jejich zařízení bylo 

z důvodu nařízení vlády uzavřeno, avšak jejich činnost probíhala online. Žákům nabízeli pomoc 

s výukou pomocí Facebook nebo Instagram. Během měsíce května se zařízení opět s určitými 

opatřeními otevřelo a pro přicházející klienty byl přichystaný nabitý program, zmiňuje zástupkyně 

nízkoprahového zařízení. Další členové PS hodnotí situaci a nejčastěji se potýkali s problémem 

komunikovat se žáky, kteří nemají možnost online připojení. Zástupce za pedagogy uvedl, že 

přizpůsobili rozvrh „vysílacím“  časům jednotlivých předmětů a probíhala online výuka. Dále zmiňuje, 

že žákům poskytli informace o tom, jak mohou využít možnosti volného přístupu k učebním 

materiálům od nakladatelství Nová škola.  

 

4. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

V neposlední řadě setkání byl členům PS předán přehled plánovaných aktivit na rok 2020/21 

s aktualizovanými a přesunutými termíny seminářů.  Na předchozím setkání PS byli členové požádání 

o spolupráci a zjištění témat, které by mohli zaujmout rodiče a veřejnost v území. Na tomto setkání 

nepadl žádný návrh, jelikož byla situace ohledně koronaviru nevyzpytatelná, nemělo by smysl 

zajišťovat semináře pro veřejnost a rodiče, proto členové PS dostali ještě čas na rozmyšlenou a svoje 

návrhy sdělí zástupcům RT až na dalším setkání PS. Zároveň byli požádáni o promyšlení jakým směrem 

a jak by měla probíhat případná platforma asistentů pedagoga.  

5. Závěr 

Na závěr se slečna Chalupová rozloučila a všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi členů PS. 

Dále je pozvala na další setkání, které se uskuteční koncem října.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 17. června 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


