
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029 

Zápis z úvodního zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

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

Datum konání: 4. června 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu 

 Tematické celky 

 Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe) 

 Diskuse a závěr 

 

Stálí členi: 

 Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod 

 Paní Miroslava Habásková – Charita Havlíčkův Brod – bude delegován nový 

zástupce 

 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 

 

Cílem třetího zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti bylo rozvést diskusi o zkušenostech 

z praxe, poznatcích z výzkumů a doporučení ČŠI o momentální situaci ve školách a vzdělávacích 

zařízeních.  Dále bylo na programu představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou naplánovány na 

příští období podle potřeb pracovníků školských zařízení, které vzešly z nápadů, námětů a připomínek 

projednávaných na první a druhé schůzce PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Kovářová zahájila a přivítala přítomné na třetím zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 

ve 13:00 hodin. 

2. Tematické celky 

Paní Kovářová připomenula všem přítomným členům Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti hlavní cíle 

a přínosy, základní informace o projektu, realizační tým, harmonogram projektu, tematické celky a 
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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 úvodního a druhého sezení PS. 

4. Realizované aktivity 

Paní Kovářová seznamuje se zrealizovanými aktivitami v rámci MAP II za poslední sledované období 
(od března do června).  
 
5. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe) 

V další části jsou sdíleny praktické zkušenosti o klimatu ve třídách, zkušenostech dětí a žáků 

v kolektivech při práci školního asistenta, práci s nadanými dětmi/žáky (které dle vyjádření přítomných 

je v současné době velmi těžké podporovat soustavně) a povzbuzování učitelů v poskytování 

formativně orientovaných zpětných vazeb.  

Dalším tématem je možné obohacení rodičů a žáků o semináře a besedy, které se budou věnovat 

protidrogové a protialkoholní výchově, a zároveň budou stimulovat k vyšší míře trávení času 

v rodinném zázemí (např. ženy z věznice ve Světlé nad Sázavou se svým příběhem, Kolpingovo dílo, 

Centrum prevence Žďár nad Sázavou…).  

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.  

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

 

V Havlíčkově Brodě dne 4. června 2019. 

Zapsala: Karolína Kovářová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

Zapsala: Karolína Kovářová 


