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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Jak na žákovský parlament 

3. Návrhy možných lektorů na semináře 

4. Diskuze 

5. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  

-  
 

 

Z Á P I S 
PS-

rp03_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

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

Přítomni: Počet: 6 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 16. 10. 2018 

Místo konání: Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 

Čas konání: 14:00 – 16:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Broklem, garantem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 

- Přivítání všech přítomných na dalším společném setkání členů Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti (dále jen „Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II 
(dále jen „projekt MAP II“) s cílem projednat problematiku žákovského parlamentu vč. návrhů na 
možné lektory a témata na semináře a školení s následným otevřením diskuse na téma inkluze. 

 
L. Chaloupková, manažer pro MAP, Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Seznámení s výsledky hodnocení předložené projektové žádosti (žádost podána v únoru 2018) 
ze strany MŠMT coby poskytovatele dotace, je navrhováno: 

o krácení nastavených sazeb u Dohod o provedení práce (dále jen "DPP") uzavíraných s 
odborníky, 

o v důsledku navrhovaného krácení došlo k výraznému snížení celkového rozpočtu 
projektu MAP II o 2,5 mil. Kč, což má za následek i snížení paušální částky rozpočtu 
projektu MAP II o 720 tis. Kč, do kterého spadá i finanční podíl města Uherské Hradiště 
coby partnera projektu MAP II ve výši 1,5 mil. Kč. Z paušální částky rozpočtu projektu 
jsou hrazeny plánované aktivity v rámci Implementace projektu MAP II (dále jen 
„IMAP“). 

- V září 2018 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
- Období realizace projektu MAP II je od 1. 2. 2018 do 30. 11. 2021, tj. 46 měsíců. 
- Každá Pracovní skupina má svého garanta a zpravidla 4 členy,  
- Četnost setkávání Pracovních skupin je 4x za rok (z každého setkání je nutné vyhotovit zápis). 
- Seznámení se závěrem Pracovní skupiny Financování ze dne 31. 8. 2018, která schválila 

předložený návrh rozpočtu projektu MAP II: 
o každá Pracovní skupina projektu MAP II má na realizaci svých aktivit v rozpočtu 

projektu alokovánu částku ve výši 100 tis. Kč / 4 roky (tj. na celou dobu realizace 
projektu MAP II). 

- Projekt MAP II má zřízen své webové stránky (www.mapuh.cz) a současně i facebookový profil 
(www.facebook.com/maporpuh/) 

o na webových stránkách projektu jsou zveřejňovány informace o veškerých aktivitách 
projektu MAP II vč. Kalendáře akcí, současně budou probíhat pravidelné ankety za 
účelem prověření zájmu o plánované aktivity v rámci IMAP  

- Poděkování za pozornost a předání slova Mgr. Broklovi, garantovi Pracovní skupiny k zahájení 
jednání Pracovní skupiny dle stanoveného programu. 

Bod 2. Jak na žákovský parlament 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse „Jak na žákovské parlamenty“. 
- Návrh zorganizovat motivační seminář pro koordinátory žákovského parlamentu s cílem 

sdílení zkušeností a informací týkající se postupů a způsobů založení žákovského 
parlamentu, výběru zástupce tříd atd. 

- Návrh zorganizovat prožitkový den pro zástupce žákovského parlamentu. 
- Seznámení s nabídkou možných seminářů na webových stránkách: 

o www.skolaprodemokracii.cz, 
o www.cedu.cz. 

Bod 3. Návrhy možných lektorů na semináře 

Popis:  

http://www.mapuh.cz/
http://www.facebook.com/maporpuh/
http://www.skolaprodemokracii.cz/
http://www.cedu.cz/
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Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny k možnostem 
zajištění vzdělávacích akcí, o které by členové Pracovní skupiny měli zájem: 

- Zajištění seminářů/školení – navržení lektoři, např.: 
o Mgr. Miloslav Hubatka, který se specializuje na rozvoj potenciálu a nadání dětí,   

výchovné a vzdělávací systémy, moderní technologie ve vzdělávání, strategie, 
marketing a rozvoj škol (bližší informace na www.hubatkaconsulting.cz), 

o Mgr. Rosecký. 
 

- Možná témata vzdělávacích akcí navržená Pracovní skupinou s ohledem na jejich zkušenosti: 
o Komunikace ve vztahu rodič – pedagog, důvodem je skutečnost, že komunikace ve 

vztahu rodič a pedagog je špatná. 
o Podpora vzdělávání mimořádně intelektuálně nadaných dětí a žáků.  

Bod 4. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Rovné příležitosti: 
- Upozornění na špatnou spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a 

speciálně pedagogickými centry (SPC) z důvodu nedostatečného množství jejich 
personálních kapacit a nárůstu dětí a žáků ve střediscích výchovné péče (SVP). PPP a SPC 
jsou přehlcena a nestačí pokrýt narůstající požadavky. 
 

- Diskuse k problematice inkluze: 
o přechod dětí a žáků mezi různými stupni vzdělávání. 

Bod 5. Závěr 

Popis:  
Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II je stanoveno ke dni:  

středa, 21. 11. 2018 ve 13:00 hodin v Základní škole, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072. 

 
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. 

 

http://www.hubatkaconsulting.cz/

