
      
       
 
 

 

 

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

Zápis z 8. setkání PS pro rovné příležitosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 4. března 2020 od 13:00 

Místo jednání: Městský úřad, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou 

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

Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu), Ing. Dominika Paulová, Ing. Josef Klement, Mgr. 

Veronika Klimešová, Mgr. Veronika Ješátková  

Omluvena: Mgr. Petra Nováčková 

Vypracovala: Mgr. Renata Horká 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

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

3. Inkluzivní škola a odchod žáků ze škol – Mgr. Veronika Ješátková  

4. Individuální příspěvky členů, diskuze 

5. Závěr 

 

1., 2.  a 4. Úvodní slovo a informace o aktuálním dění, individuální příspěvky členů. 

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

o aktuálních aktivitách a čerpání financí v rámci projektu. 

- Víkend plný seminářů – reflexe 

- Lehkou nohou do 1. třídy – workshop 

- předkampaň Festivalu dětské knihy – Vytvoř si svoji knihu – zapojení v rámci škol v ORP 

- Fake news – výborné reference 

 

Vedoucí PS informovala členy o proběhlé schůzce s RNDr. Ubrem, vedoucím školského odboru KÚ.  

- podpora spolupráce ZŠ a SŠ – dlouhodobý charakter, využití aktivizujících metod, prakticky – 

vyzkoušení, podpořeny budou i oblasti, kdy dochází k transferu do AJ (a jiných cizích jazyků), 

oblast kariérového poradenství (informování rodičů, vzdělávání VP – mají znát systém oborů, 

uvažování o profesi) 

- přizvání zástupců MAP na schůzku ředitelů na KÚ v rámci KAPu (neproběhlo) 

- avizovaný projekt pro oblast školství – spolupráce se zahraničními školami. Je předpoklad, že 

školy budou potřeba pomoci při tomto projektu – možné směřovat zde svoji činnost 
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Ing. Josef Klement 

- informace o projektu Žďárská síť 

- 8. 4. navíc promítání pro SŠ obchodní 

- systém promítání vázán na kina, pro školy může být jen takto – měla by být poskytnuta 

zvýhodněná cena, nutno domlouvat s p. Hrbkem 

 

R. Horká – informace – Kampaň – nebude. Nyní však bude probíhat projekt Žďárská síť. 

 

Asistenti pedagoga 

- podobný seminář, jako byl plánovaný pracovní skupinou, chystá i p. Toman – koordinátor 

inkluze 

- diskuze ohledně lektorek – reference nejisté,  dobré reference Varianty 

- zaměření cílové skupiny – p. Toman – přímo AP, pedagogové (dobrovolnost), MAP – ředitelé, 

příp. učitelé 2. st. (cílené zaměření)  

- domluví manažerka projektu s p. Tomanem, zda má význam dělat 

 

R. Chlubnová 

- reference na seminář p. Hubatky – ZŠ Polnička – pěkné 

- reference seminář p. Brauna 

 

Seminář p. Haldy 

- zatím přihlášeno cca 60 účastníků, možnosti přesunu jinam (zatím ne) 

 

Školní parlament 

- sdílení dobré praxe - domluveno, potenciální termín 12. 5. 2020, začátek v cca 13 – 14 hod. 

- bude potvrzeno V. Paulovou 

 

 

3. Inkluzivní škola a odchod žáků ze škol – Mgr. Veronika Ješátková 
V. Ješátková představila prezentaci. Diskuze nad možnostmi řešení v dané lokalitě. Zapojení terénní 

práce, Poradenského centra Kolping. Nutná i systémová řešení. 

 

 

5. Závěr 
V závěru setkání shrnula p. Horká výstupy ze setkání a poděkovala p. Hudečkové za občerstvení a 

umožnění setkání a všem přítomným za jejich účast a spolupráci 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: předběžně 18. 5. 2020 od 13:00 v Poradenském centru 

Kolping, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 3. 2020 


