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Zápis z 5. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 13. května 2019 od 15:00 

Místo jednání: ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Renata Horká (vedoucí PS), Mgr. Eva Hořínková, Mirka Pelarová, Mgr. Helena 

Bartlová, Mgr. Veronika Klimešová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu), Ing. 

Dominika Paulová, Mgr. Veronika Ješátková, Mgr. Alena Koktavá, Ing. Josef Klement. 

Omluvena: Žofie Kovácsová, Mgr. Petra Nováčková 

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Revize, vyhodnocení úkolů z minulého setkání, informace  

3. Místní plán inkluze 

4. Diskuze, různé 

5. Individuální příspěvky členů PS 

6. Závěr 

 

1. Úvodní slovo a informace  

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

Alenu Koktavou, koordinátorku inkluze.  

 

2. Revize, vyhodnocení úkolů z minulého setkání, informace 

Vedoucí pracovní skupiny zrevidovala úkoly z minulého setkání: 

- vedoucí PS informovala ohledně změn v důsledku financování semináře PaedDr. Z. Martínka. 

Vedoucí pracovní skupiny informaci předá p. Martínkovi osobně dne 15.5.2019. 

- vedoucí pracovní skupiny kontaktovala Mgr. Linhartovou z ČŠI, ta uvádí, že by neměl být z jejich 

hlediska legislativní problém se zavedením a pojmenováním logopedického kroužku u MŠ.  

Osobní účast na PS je z důvodu časové vytíženosti možná až v dalším školním roce. Zajistí 

vedoucí PS. 

- proběhla diskuze ohledně medializace výstupů PS – zajišťuje manažerka projektu. Během 

prázdninových měsíců předá podklady o proběhlém semináři p. Martínka do novin města. 
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- p. Ješátková informovala ohledně možností finanční gramotnosti pro MŠ. Na podnět p. 

místostarosty proběhla diskuze o vhodnosti zařazování tohoto tématu do MŠ. Schváleno 

v jednoduché, věkově i obsahově přiměřené formě jako vhodné. 

- diskuze ohledně žáků s OMJ, vedoucí PS informovala o výzkumu, přepošle členům PS,  přepošle i 

příručku pro PPP od organizace META. 

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

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

 

3. Místní plán inkluze 

Koordinátorka inkluze, p. Koktavá, představila náplň své činnosti na území města Žďár nad Sázavou. 

Spolu s p. Ješátkovou z Agentury pro sociální začleňování představily probíhající revizi místního plánu 

inkluze: v rámci pracovního setkání proběhlo diskuze nad obecnými vizemi směřování vzdělávání a 

vyspecifikování 3 strategických cílů. Bude následovat konkrétní rozpracování na základě potřeb škol.  

Dále p. Ješátková informovala o působnosti koordinátora pro inkluzi na ZŠ Komenského 6 a záměru 

organizace Kolpingovo dílo, ČR podat výzvu SVL II – personální podporu školám (sociální pedagog-

speciální pedagog). P. Pelarová projevila za MŠ zájem. Projekt je lokálně zaměřen pouze na město Žďár 

n. S.  Na podnět p. Klementa vznikla diskuze ohledně vykazování žáků ze sociálně a kulturně vyloučené 

prostředí ze stran škol. V současné době vykazované číslo neodpovídá realitě, školy nevykazují žáky se 

stupněm PO 1 (administrativní náročnost). Na základě reálného vykazování by bylo možné snadněji 

dosáhnout na vhodné projekty. Navrženo, probrat na schůzce ředitelů škol (zajistí koordinátorka inkluze, 

ASZ, p. místostarosta, manažerka projektu).  P. Ješátková zjistí, zda by nešlo číslo na patřičné odbory 

hlásit přímo, bez nutnosti využití školních matrik a forem podpůrných opatření. 

 
 
4. Diskuze, různé 

 spolupráce ZŠ a SŠ – dle zkušeností členů není příliš využívána (k dispozici např. dílny, SPŠ – 

centrum obnovitelných zdrojů). Vhodná aktivita v rámci projektu MAP II. Manažerka 

projektu zjistí limity tohoto záměru ze strany KAP (zapojení SŠ – možnosti aktivit, aby 

nedocházelo k dublování).  

 spolupráce MŠ a ZŠ – výrazně funkčnější, možnost využití prostor na Komenského 6 

 f. Czech Invest – vedoucí PS informovala o činnosti této agentury – směřuje na pedagogy a 

VP. Vedoucí PS je osloví s možností rozšířit portfolio i na žáky a studenty. 

 školní parlament – nabídka Školy pro demokracii – výrazně finančně náročné. Možné využití 

vlastních zdrojů – aktivita: možná základní konzultace zdarma a/ či využít příklad dobré 

praxe ze ZŠ Švermova (funkční šk. parlament, možnosti, rizika a omezení, výhody …)  – 

zajistí p. Paulová – s p. ředitelem Ptáčkem 

 vedoucí PS informovala o prezentaci ohledně Rodičovských fór a plánovaných seminářích. 

Oba materiály přepošle členům skupiny i distribuuje do škol.  
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 p. Hořínková informovala o příručce inkluzivního učení, Inspiromatu, Hezky česky 

 

 p. Ješátková informovala o záměru ČOSIV – proškolení 12 lektorů – specialistů na 

problémové chování ve školách (sama bude jedním z lektorů). Působnost bude po celé ČR, 

možnost přímá práce či metodika pro pedagogy. 

 

 

5. Individuální příspěvky členů 

- členové pracovní skupiny prezentovali vybrané okruhy témat, aktivit 

- každý z členů pošle krátkou prezentaci vedoucí PS 

- vedoucí PS sestaví v příloze zápisu přehled aktivit 

- p. Klimešová uloží soubor na disk google 

- členové PS budou v rámci disku google nebo e-mailem hlasovat pro podporu aktivit 

- součástí jsou i odkazy na různé užitečné weby, příručky – vedoucí PS roztřídí seznam dle 

zaměření.  Manažerka projektu zajistí vystavení na web MAPu II.  Společně zajistí distribuci do 

škol.  

 

 
 
6. Závěr 
V závěru setkání shrnula Mgr. Horká výstupy ze setkání a poděkovala p. Bartlové za výborné 

občerstvení, pěkné prostředí a prohlídku ZŠ.  

Byl stanoven termín příštího setkání PS v rámci všech pracovních skupin: 26. 6. 2019 od 15:00 

v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (zasedací místnost Zastupitelstva Města) 

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

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 5. 2019 


