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Zápis z 4. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 8. dubna 2019 od 15:00 

Místo jednání: MŠ Srdíčko, Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 

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

Pelarová, Mgr. Helena Bartlová, Mgr. Veronika Klimešová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. 

manažerka projektu), Ing. Dominika Paulová, Mgr. Veronika Ješátková, Mgr. Táňa 

Zimmermannová. 

Omluvena: Žofie Kovácsová  

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Revize, vyhodnocení úkolů z minulého setkání, informace  

3. Rozbor dat pro MAP dle MRP dle ORP 

4. Diskuze, různé 

5. Závěr 

 

1. Úvodní slovo a informace  

Manažerka projektu a vedoucí skupiny přivítaly přítomné členy. Manažerka projektu představila Ing. 

Dominiku Paulovou z pracovní skupiny pro financování, dále pak lokální konzultantky inkluzivního 

vzdělávání z Agentury pro sociální začleňování – Mgr. Veroniku Ješátkovou a Mgr. Táňu 

Zimmermannovou.  Vzhledem k omezeným možnostem techniky /absence dataprojektoru/ došlo 

k revizi plánovaného programu, na příští setkání bylo souhlasně přesunuto dokončení analýzy 

prezentace z minulého setkání a také prezentace MPI (Místní akční plán inkluze).  

 

2. Revize, vyhodnocení úkolů z minulého setkání, informace 

Vedoucí pracovní skupiny zrevidovala úkoly z minulého setkání: 

- vedoucí PS kontaktovala PaedDr. Z. Martínka ohledně změny tématu semináře, k dispozici 

rozeslala 4 možná témata. Hlasováním bylo vybráno téma Nespecifické poruchy chování jako 

prioritní. Vedoucí pracovní skupiny informaci předá p. Martínkovi.  
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- workshop Mgr. J. Haldy pro rodiče – manažerka projektu informovala, že tento proběhne 17. 4. 

2020. Možný je výběr z variant: Aspekty sociální a emoční zralosti pro ped. MŠ a ZŠ, Procesy 

učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele MŠ+ZŠ, Talent a jeho základní atributy MŠ+ZŠ. 

- Mgr. Nováčková informovala, že zatím se jí nepodařilo zkontaktovat odborníky z oblasti 

bezpečného internetu. Navrhla workshop pro rodiče s lokálně působícím odborníkem Mgr. 

Kafkou – zajistí kontakt.  V návazné diskuzi byl doporučen jako lektor workshopových aktivit i 

Mgr. Jan Svoboda (dětský psycholog). 

- manažerka projektu informovala o možnosti zřízení kroužku při MŠ Žďár n. S. rozvíjejícího 

komunikační a logopedické dovednosti dětí.  Proběhla opětovná diskuze ohledně legislativního 

vymezení.  Vedoucí PS kontaktuje Mgr. Linhartovou z ČŠI a dotáže se na možný rozpor 

s legislativou. Proběhla diskuze nad možným lektorem tohoto kroužku, v současné době členové 

neví o „nepříliš vytíženém“ logopedovi, současnou variantou je využití logopedických asistentek 

z řad učitelek MŠ. 

- manažerka projektu poskytla informace zjištěné na odboru školství, sledované výstupy nejsou 

příliš vypovídající pro účely PS. 

- zůstávají úkoly ohledně předání informací ohledně absencí – záškoláctví (po uskutečnění komise 

SPOD) a kontaktování JUDr. Fáry (Nováčková, Horká)  

 

3. Rozbor dat dle ORP z kraje Vysočina 

Vedoucí pracovní skupiny shrnula jednotlivé výstupy. Upozornila na nedostatečně vyspecifikovaný zdroj 

dat v některých případech (individuální integrace – již se nepoužívá, u počtu žáků s odlišnými kulturními 

a životními podmínkami – týká se pouze žáků, které prošli ŠPZ (?), nemusí odrážet skutečnost).  Diskuze 

nad možnostmi škol – sami si specifikovat žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami.  Vedoucí 

PS objasnila systém diagnostiky a identifikátorů u žáků se SVP v PPP. V rámci ORP data logicky ukazují na 

vyšší výskyt žáků s SVP v rámci velkých městských škol a žáků s odlišnými kult. a život. podmínkami 

v blízkosti vyloučené lokality a spádové školy. Diskuze nad segregací a možnostmi řešení (radikální řešení 

x dlouhodobá práce) - touto oblastí a možnostmi řešení se zabývá i místní plán inkluze (prezentace 

proběhne v rámci příštího setkání PS). 

 
 
4. Diskuze, různé 

 vedoucí PS informovala o záměru pořádat Rodičovská fóra na Vysočině, cílem je posílení a 

podpora rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt pod UP Olomouc, 

Inspiro. 

 žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem, „cizinci“ – diskuze – existence Centra pro 

integraci cizinců, organizace META, výzva MV ohledně cizinců, leták Hezky česky, Kostelec 

nad Orlicí – Imigrační centrum pro azylanty. V. Ješátková s T. Zimmermannovou pošlou 



      
       
 
 

 

 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

kompletní metodiku, návody, podklady k této problematice.  Vhodné systematické rozšíření 

v rámci škol.  

 diskuze ohledně dětských skupin v rámci ORP – dětská skupina Hvězdička (Orlovna ZR), 

dětská skupina v Sázavě, soukromá ZŠ Na Radosti – možnost pozvat zástupce těchto 

organizací do pracovní skupiny – pozvání M. Linhartové (ČŠI, dětská skupina v Sázavou) 

zajistí vedoucí PS. Pozvání p. Vykydalové – škola Na Radosti – zajistí Mgr. Hořínková. 

 Mgr. Nováčková informovala o metodice práce asistentů pedagoga – Košák, Varianty 

 p. Pelarová informovala o vytvoření letáku ohledně dětí se sluchovým postižením, 

spolupráce s Ranou péčí Portimo, info o žďárské pobočce rané péče (budova ČP). 

 diskuze ohledně on-line hazardu a zadluženosti – problematice se věnuje B. Halířová – 

Člověk v tísni, a p. Ambrož – Sananim – možnost rozšíření okruhu aktivit 

 p. Pelarová informovala o obtížích spojených s užíváním tabletů v předškolním věku a 

dopadu na pobyt v MŠ.  Uvítala bych i vzdělávání dětí v MŠ v oblasti finanční gramotnosti 

 diskuze – publicita projektu a výstupů pracovní skupiny – možnost přes mediálního 

koordinátora města – p. Axmana – zajišťuje manažerka projektu 

 diskuze nad formou dalších aktivit projektu – není vhodné izolované vzdělávání, preferované 

workshopy, či dlouhodobější projekty. Pracovní skupina tyto možnosti probere v rámci 

příštího setkání. 

 novou členkou pracovní skupiny bude Mgr. Veronika Ješátková. 

 
 

 
5. Závěr 
V závěru setkání shrnula Mgr. Horká výstupy ze setkání a poděkovala p. Pelarové za výborné 

občerstvení, pěkné prostředí a prohlídku MŠ.  

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 13. 5. 2019 od 15:00 v budově ZŠ Komenského 6, Žďár nad 

Sázavou 

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

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 5. 2019 


