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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 4. března 2020, od 14:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

1. Úvodní slovo 

Zástupce realizačního týmu slečna Nikola Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání 

pracovní skupiny pro Rovné příležitosti v 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve Světlé nad 

Sázavou. 

2. Aktuální informace o projektu 

V úvodu zasedání slečna krupičková shrnula základní informace týkající se projektu MAP II. Vymezila 

především jeho hlavní cíle, realizační tým, harmonogram projektu, tematické celky. 

3.  Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Zástupci RT představili svou činnost vůči projektu a zároveň zmínili již proběhlé implementační 

aktivity. Během měsíce únoru proběhla aktivita zaměřené na podporu rovných příležitostí a to a 

seminář pro pedagogy na téma „Specifika práce s nadanými žáky“. Dále se pedagogové mohli 

vzdělávat v oblasti inovativních metod výuky. Od začátku března probíhá registrace na exkurzi 
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připravovanou pro pedagogy, a to exkurzi do ZŠ Easy start a MŠ „Na Dvorku“ v Plzni. Pedagogové 

budou mít tak možnost získat zkušenosti  a příklady z praxe nejen v oblasti výuky, práce se žáky, ale 

také chodu jiných školských zařízení. Tato exkurze se uskuteční v půlce dubna 2020.  

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

V této části setkání byli členové PS seznámeni s hlavní náplní pracovní skupiny a její zaměření.   

N. Krupičková zmínila, že je důležité, aby členové PS spolupracovali a přinášeli na pravidelná setkání 

podněty z území od ostatních pedagogů. 

Členům PS byl také představen výhled aktivit naplánovaných na šk. rok 2020/21. Zároveň byli všichni 

přítomní požádání o předložení návrhu na dalším zasedání týkající se seminářů pro rodiče a 

veřejnost. RT zadal členům úkol popřemýšlet, jaké téma by mohlo rodiče dětí a také veřejnost zajímat 

z oblasti školství a vývoje jejich dítěte v předškolním období a pokusit se nalézt zajímavého odborníka 

na toto téma, který by rodiče zaujal. 

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

V posledním bloku zasedání přichází čas na diskuzi. Přítomní členové pracovní skupiny sdělují své 

dojmy z uplynulých seminářů a komentují kvalitu a odbornost lektorů. Dále probíhá diskuze na téma 

„školní asistent“ – pedagogové předeslali, že by bylo vhodné podpořit školní asistenty a zajistit jim 

také nějaké zajímavé vzdělávání v jejich oboru. 

Dále pedagogové projevili zájem o odborníka zaměřujícího se na práci se třídou v době třídnických 

hodin nebo také další seminář na problematiku digitálních technologií mezi dětmi.  

Zástupkyně nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou měla zájem o 

vzdělávání v oblasti jejich činnosti v propojení s pedagogy ZŠ. Do příštího zasedání se zástupkyně NZ 

pokusí zjistit zájem pracovníků nízkoprahového centra o vzdělávání. Zmínila se také, že v letošním 

roce plánují pro školy uskutečnit exkurze do jejich zařízení. 

 

6. Závěr 

Realizační tým poděkoval za podnětnou diskusi a s členy PS se rozloučil. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března2020 

Zapsala: Tereza Chalupová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


