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Zápis z 7. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 15. ledna 2020 od 16:00 

Místo jednání: Spektrum, Žižkova, Žďár nad Sázavou 

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

Nováčková, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu), Ing. Josef Klement 

Hosté: Ing. Dominika Paulová (host, vedoucí PS pro financování), Mgr. Helena Bartlová (bývalá 

členka PS), Mgr. Miroslav Toman (koordinátor inkluze) 

Omluvena: Mgr. Veronika Klimešová, Mgr. Veronika Ješátková 

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

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

3. Mgr. Miroslav Toman, koordinátor inkluze města Žďár n. S., informace o aktivitách 

4. Mgr. Horká – informace o projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad 

Sázavou 

5. Individuální příspěvky členů, diskuze 

6. Závěr 

 

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

Manažerka projektu a vedoucí skupiny přivítaly přítomné členy. Manažerka projektu informovala, že 

členství ve skupině ukončila z osobních důvodů Mgr. Helena Bartlová, která by však i nadále ráda 

navštěvovala setkání pracovní skupiny jako host.  Dále manažerka informovala o aktuálních aktivitách 

a čerpání financí v rámci projektu. 

 

3. Mgr. Miroslav Toman, koordinátor inkluze pro obec Žďár nad Sázavou 

Mgr. Toman informoval členy PS o nastavení své pozice, o chystaných aktivitách a záměrech. 

Zdůrazňoval komunikaci s jednotlivými zainteresovanými stranami (školy, ŠPZ, město), podporu škol 

v rámci inkluze (podpora i AP; využití možných zdrojů škol).  Plánuje se v současné době věnovat 

informování zákonných zástupců dětí MŠ – schůzky v rámci MŠ, k dispozici budou letáky s odkazy na 

ŠPZ. 



      
       
 
 

 

 

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

4. Projekt Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou; Poradenské centrum Kolping 

Mgr. Renata Horká avizovala změnu své pracovní pozice a účast v tomto projektu. Přítomné 

informovala o nastavení projektu: Projekt v rámci výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené 

lokality II, trvání 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Aktivity: Podpora a poradenství pedagogům a zákonným 

zástupcům při vzájemné komunikaci a spolupráci a při komunikaci a spolupráci s pracovníky 

v sociálních a zdravotních službách; Vzdělávací aktivity a workshopy pro zákonné zástupce; 

Vzdělávací aktivity pro žáky o prázdninách a Rozvoj klíčových dovedností u dětí MŠ.  Předala 

prozatímní letáky (viz příloha). Proběhla diskuze ohledně nastavení jednotlivých aktivit a možností 

využití. 

 

5. Individuální příspěvky členů PS a plán na školní aktivity 2019/2020 

- M. Pelarová: avizovala kladné reakce na klub Povídálek – logopedická péče o děti v MŠ. 

Informovala o nulovém zájmu rodičů o seminář – prezentaci Rané péče Portimo. 

- R. Horká a P. Nováčková informovali o proběhlém Rodičovském foru a konferenci, která bude 

v lednu v Chrudimi. Nadále platí úkol o distribuci a propagaci těchto fór – všichni členové PS, 

distribuci do škol zajistí R. Hudečková.  Byl zvažován jejich přesun do JI, zůstanou nakonec na 

území ZR.  Dále pak info o přednášce V. Bruka – Zvol si info (pozitivní reference, možné využít, 

předat kontakty školám). 

- Možná další kampaň Spektra – R. Horká zjistí u odborného ředitele KD 

- R. Hudečková informovala o proběhlém semináři Třídnické hodiny s lektorem R. Braunem. 

Následovala diskuze ohledně důležitosti třídnických hodin a jejich využívání v rámci města. 

- Během jara 2020 proběhne na 2. stupni ZŠ v území ORP Žďár nad Sázavou interaktivní program 

zaměřený na Fake News - formou únikové hry Fakescape (https://fakescape.cz/zs-verze/)   

- V MŠ bude nadále probíhat preventivní program Když Alenka stůně. 

- 26. 2. 2020 proběhne workshop pro rodiče Lehkou nohou do 1. Třídy, lektorka p. Hana 

Otevřelová, hlásit se u V. Klimešové 

- Diskuze ohledně Víkendu plný seminářů – k dispozici jsou ještě volná místa – distribuci 

s  nabídkou na školy přímo ŠMP a VP zajistí Renata Horká, informuje i kolegyně v rámci ŠPZ.   

- Diskuze Spolupráce ZŠ a SŠ – R. Hudečková informovala, že zástupkyně školského odboru p. 

Sedmíková měla zájem ohledně nastavení dle KAPu přednášet rovnou zástupcům ZŠ.  

Domluveno, že R. Horká kontaktuje vedoucího školského odboru Kraje RNDr. K. Ubra, zjistí 

možnosti spolupráce s ohledem na KAP a MAP.   

- Workshop pro ředitele a příp. zástupce ŠPP ohledně AP – zůstává úkol z minula, možno propojit 

se záměry Mgr. Tomana. Zajistí R. Hudečková 

- Workshop Školní parlament – zajišťuje D. Paulová – domluvení termínu s Mgr. Ptáčkem, ZŠ 

Švermova 

- R. Hudečková zkoordinuje a předá informace MŠ ohledně potřeb pro Veletrh dětské knihy 
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6. Závěr 
V závěru setkání shrnula p. Horká výstupy ze setkání a poděkovala p. Hudečkové za výborné 

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

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 4. 3. 2020 od 13:00 v Poradenském centru Kolping, Dolní 

165/1, Žďár nad Sázavou 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 2. 2020 


