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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Představení členů Pracovní skupiny 

3. Diskuze 

4. Závěr  

 

 
Podkladové materiály:  
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Z Á P I S 
PS-

rp02_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
PROJEKTU MAP II 

Přítomni: Počet: 3 osoby, viz prezenční listina 

Datum konání: 6. 6. 2018 

Místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Čas konání: 16:00 – 17:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Klímovou, členem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Mgr. Klímová, člen Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 

- Přivítání všech přítomných na prvním společném setkání členů Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“) a 
omluva nepřítomného Mgr. Brokla, garanta pracovní skupiny Rovné příležitosti, z dnešního 
setkání: 

o cílem Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos 
zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných 
příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.  

o na základě získaných znalostí a zkušeností Pracovní skupina posuzuje navržené 
konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu 
ke vzdělání a také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin 
(důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a 
eliminovat selektivitu uvnitř škol nebo v území. 

Bod 2. Představení členů Pracovní skupiny 

Popis:  

Mgr. Klímová, člen Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Představení členů PS Rovné příležitosti projektu MAP II: 

o Mgr. Brokl, ředitel – ZŠ Za Alejí 1072 Uh. Hradiště, garant Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti  

o Mgr. Pavel Jančář, ředitel – ZŠ a MŠ Uh. Hradiště – Jarošov 
o Mgr. Miroslava Klímová, ředitelka – ZŠ a MŠ Buchlovice 
o Mgr. Tomáš Kordula, ředitel – ZŠ F. Horenského, Boršice 
o Mgr. Karel Zerzáň, ředitel – ZŠ a MŠ Šafaříkova, Uh. Hradiště 

- Otevření diskuse k podnětům a návrhům k řešení rozvoje oblasti rovných příležitostí. 

Bod 3. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Rovné příležitosti: 
- Do dalšího setkání Pracovní skupiny navrhnout možné lektory na semináře a školení. 
- Diskuse na téma „Jak na žákovský parlament“, který je nedílnou součástí každé ZŠ a ne 

všechny ZŠ jej mají: 
o sdílení informací ke správnému fungování žákovského parlamentu tak, aby jeho činnost 

a fungování nebylo předčasně ukončeno, 
o v rámci sdílení dobré praxe možné návštěvy na různých ZŠ, kde žákovský parlament 

funguje, 
o inspirace na www.skolaprodemokracii.cz. 

- Diskuse k problematice inkluze - témata: 
o co jsou rovné příležitosti ve vzdělávání, když každé dítě je jiné?  
o jak pracovat s kolektivy s výrazným podílem dětí s potřebou podpůrných opatření? 
o potřeby dětí s IVP s kognitivními a sociálními hendikepy, potřeby a práce s nadanými 

dětmi, 
o potřeby „bezproblémových“ dětí, 
o potřeby a zkušenosti učitelů a výchovně vzdělávacích pracovníků v souvislosti s výše 

uvedenými tématy. 

Bod 4. Závěr 

Popis:  
Mgr. Klímová, člen Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II bude upřesněno nejpozději do 

13. 9. 2018. 

V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty 


