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Zápis z 6. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 23. října 2019 od 15:30 

Místo jednání: Spektrum, Žižkova, Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Renata Horká (vedoucí PS), Mgr. Romana Chlubnová, Mirka Pelarová, Mgr. Helena 

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

Dominika Paulová, Mgr. Veronika Ješátková, Mgr. Petra Nováčková. 

Omluvena:  

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace o aktuálním dění v projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou  

3. Individuální příspěvky členů PS 

4. Plán na školní aktivity 2019/2020 

5. Různé, diskuze, závěr 

 

1. a 2. Úvodní slovo a informace o aktuálním dění  

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

novou členku pracovní skupiny Mgr. Romanu Chlubnovou. Zároveň informovala, že členství ve 

skupině ukončily p. Žofie Kovácsová a Mgr. Eva Hořínková. Pro obec ZR nastoupil nový koordinátor 

inkluze – Mgr. Toman, ze setkání pracovní skupiny se dnes omlouvá /z důvodu příliš krátkého času 

v pozici/, zúčastní se některého z dalších setkání. 

Vedoucí pracovní skupiny s manažerkou informovaly členy skupiny o chystaných workshopech – 

víkend plný seminářů pro pedagogy (14. – 15. 2. 2020), proběhla diskuze ohledně programu a 

specifikace časových a tematických plánů.  p. Hudečková spolu s p. Horkou zajistí kontaktování Mgr. 

Klimeše a domluví podrobnosti ohledně lektorování.  P. Chlubnová kontaktovala p. Veselou – volné 

termíny má až další školní rok, ve spolupráci s manažerkou domluví s p. Pospíšilovou termín možného 

workshopu pro pedagogy pro rok 2021. 

Manažerka projektu informovala o chystané akci pro pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost: Veletrh 

dětské knihy – 22. 5. – 23. 5. 2020. Proběhla diskuze ohledně možného doplnění aktivitami (soutěže, 

dramatizace, workshop, propojenost s knihovnou, sleva i knihkupce, podpora čtení dětem). 
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3. a 4. Individuální příspěvky členů PS a plán na školní aktivity 2019/2020 

- vedoucí PS informovala, že Mgr. Linhartová již nepracuje na ČŠI – v současné době není tedy 

pozvaná do PS. Diskuze – možné pozvání v pozdějších termínech. Při aktuální potřebě zajistí 

vedoucí PS. 

- vedoucí PS informovala, že dětská skupina Hvězdička v ZR má výhledově zájem (z důvodu 

vysokého počtu odmítnutých uchazečů o docházku) změnit svůj status na MŠ 

- p. Ješátková informovala ohledně revize MPI – požádáno o prodloužení termínu aktualizace do 

6/2020. 

- diskuze ohledně materiálů k žákům cizincům, p. Pelarová informovala, že ředitelka MŠ materiály 

přeposílala (nedošly), poprosí znovu o poslání vedoucí PS 

- p. Pelarová: v MŠ výborně funguje logopedický kroužek Povídálek, lektoruje Mgr. Palcová, dále 

sdělila, že potřeby rodičů ohledně informací, workshopů a jiných akcí jsou z hlediska MŠ 

pravidelně naplňovány a saturovány. Proběhl workshop s org. Raná péče Portimo, doporučuje i 

dále.  

- p. Ješátková: na webu UPOL jsou ke stažení metodiky pro AP 

- p. Ješátková požádala o podporu a šíření informací o rodičovských forech na Vysočině, 

v současné době malá účast – zajistí všichni členové PS 

- p. Ješátková: informace o aplikaci Nepanikař a webu Nevypusť duši. 

-  absencí – záškoláctví (po uskutečnění komise SPOD) a kontaktování JUDr. Fáry a p. Kafky 

(Nováčková, Horká)  

- 25. 10. proběhne v rámci benefice Portimo přednáška V. Bruka ze Zvol si info 

 

Revize plánu aktivit, nové návrhy: 
- finanční gramotnost v MŠ – v současné době není potřeba, zajišťuje MŠ v rámci denních 

programů 

- spolupráce ZŠ a SŠ – zájem podporovat propojení na pravidelné úrovni, využívat současných 

zdrojů (Den firem, festival vzdělávání, roadshow), návrh podporovat aktivity praktického rázu 

(vyzkoušení si žáků konkrétní práce – praktické kariérové poradenství (příklad dobré praxe SŠ 

obchodní ZR). Z důvodu adekvátního nastavení, pozve manažerka projektu do příští PS zástupce 

Kraje Vysočina – ŠIK. 

- aktivity, workshopy pro rodiče (kontakty a info p. Nováčková):  

o Mgr. Malušková, úzkosti 

o p. Sobková – digistopa 

o p. Fára, Kopecký, Kafka – bezpečný kyberprostor 

o Zvol si info – fake news, úniková hra, studenti MU – možné i pro rodiče? Zjistí p. 

Ješátková 

o p. Fikarová - sebepoškozování 

o vyhodnocení na dalším setkání PS, kontakty a bližší informace zajistí p. Nováčková. 
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- Kampaň – navrhla vedoucí PS, možné spojit s tématy vhodnými pro rodiče. Zároveň propojení 

veřejnosti, pedagogů, rodičů. P. Nováčková zjistí možnosti na úrovni organizace.  

- Asistenti pedagoga – informace od vedoucí PS – podpora regionálních aktivit i ze strany ČŠI.  p. 

Ješátková a p. Chlubnová informovaly o konferenci  S AP k lepší škole.  Možní lektoři: Mgr. 

Zbyněk Němec - http://www.asistentpedagoga.cz/, Alexandra Petrů (Varianty).  Vhodné 

uspořádat seminář pro zřizovatele a vedoucí pracovníky škol.  Další vhodnou skupinou učitelé 2. 

stupně ZŠ. Možnosti semináře pro zřizovatele a ředitele zjistí na úrovni města manažerka 

projektu. 

- Školní parlament – příklad dobré praxe, ZŠ Švermova, jaro 2020 – zajistí p. Paulová (vedoucí PS 

pro financování). 

 

 
 
3. Závěr 
V závěru setkání shrnula p. Horká výstupy ze setkání a poděkovala p. Nováčkové za výborné 

občerstvení a umožnění setkání a všem přítomným za jejich účast a spolupráci. 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 18. 12. 2019 od 15:30 v budově Městského úřadu ve Žďáře 

nad Sázavou 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 10. 2019 

http://www.asistentpedagoga.cz/

