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Zápis z 2. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 28. listopadu 2018 od 15:30 

Místo jednání: Pedagogicko-psychologická poradna, Veselská 43/35, Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Renata Horká (vedoucí PS), Mgr. Eva Hořínková, Mgr. Petra Nováčková, Mirka 

Pelarová, Žofie Kovácsová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu) 

Omluvena: Mgr. Helena Bartlová  

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace o aktuálním stavu projektu, financování projektu 

3. Sdílené úložiště PS – google disk 

4. Informace vážící se k metodice pro rovné příležitosti 

5. Různé, diskuze  

6. Závěr 

 

1. Úvodní slovo a informace o aktuálním stavu projektu a jeho financování 

Manažerka projektu přivítala přítomné členy a vedoucí pracovní skupiny a informovala o vydání 

právní aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ze dne 2. 11. 2018. V průběhu první poloviny prosince 

by měla na účet města přijít 1. část dotace (1. zálohová platba). Od té chvíle se intenzivně rozjede 

realizace implementačních aktivit projektu, které naplánují jednotlivé pracovní skupiny a které 

vyplynou z potřeb škol v území.  

 

2. Sdílené úložiště PS – google disk 

Manažerka projektu MAP II seznámila přítomné se sdíleným google diskem vytvořeným pro Pracovní 

skupinu pro rovné příležitosti, kam se budou vkládat náměty na setkání PS i implementační aktivity, 

zápisy ze setkání PS, užitečné odkazy atd. 

 

3. Informace vážící se k metodice pro rovné příležitosti 

Vedoucí pracovní skupiny seznámila členy s východisky vyplývající z Metodiky rovných příležitostí ve 

vzdělávání.  Proběhla diskuze ohledně dalšího postupu v návaznosti na aktivity z projektu MAP I ORP 

Žďár nad Sázavou a v návaznosti na plánovanou analýzu ze strany krajů (KAP). Manažerka projektu 
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informovala členy skupiny o preferovaných typech aktivit v současném projektu. Byly vydefinovány 

okruhy cílových příjemců (rodiče, žáci, pedagogové, odborná veřejnost). Do doby získání informací 

z analýzy KAPu budou na základě odborných zkušeností a využitím interních statistických dat a šetření 

navrhovány vhodné aktivity projektu.  

 

4. Různé, diskuze 

o P. Kovácsová pohovořila o potřebě propojení a nutnosti vzájemné komunikace romských dětí 

s dětmi většinové populace. Zvažovány náměty typu peer projektů, vzdělávání pedagogů, 

skupinového a projektového vyučování. 

o R. Horká zjistí možnosti nabídky seminářů, aktivit v oblasti romské inkluze – organizace 

ČOSIV, Člověk v tísni, Varianty, Na Zemi. 

o seminář pro pedagogy 6. 5. 2019 – PaedDr. Martínek – agresivita, šikana, možná změna 

tématu dle aktuálních potřeb - domluví R. Horká 

o možnost semináře Mgr. J. Haldy pro rodiče – tematické okruhy a možnosti zjistí R. Hudečková 

o seminář pro pedagogy MŠ – PO pro děti se SVP, Mgr. Abrahámová – 18. 4. 2019 

o seminář pro asistenty pedagoga ve spolupráci PPP a Týmu pro mládež, předběžný termín 

únor 2019 

o v lednu – únoru 2019 proběhne výstava Stop kyberšikaně, zapůjčená z organizace Alternátor 

Třebíč, metodicky a lektorově zajišťuje Ponorka – David Filip 

o nabídka Krizového centra Jihlava, p. Loipoldová – možnosti vzdělávání – informace zjistí R. 

Horká 

o návrhy tematických okruhů: sebepoškozování, záškoláctví, práce s tématem smrti. 

o manažerka projektu informovala o nutných administrativních náležitostech (evidence 

docházky), zápisy ze setkání. 

o Na dalším setkání budou na základě konkrétních zjištění možností vymezeny možné aktivity 

pro začátek roku 2019. 

 
5. Diskuze a závěr 
V závěru setkání shrnula p. Pelarová výstupy ze setkání.  

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 30. 1. 2019 od 15:30 v budově Spektra, CPP, ve Žďáře nad 

Sázavou, Žižkova 300/16.   

V závěru vedoucí PS ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast a spolupráci. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 12. 2018 

 

 

Zapsala: Mgr. Renata Horká 


