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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Žákovský parlament  

3. Přechod dětí a žáků mezi různými stupni vzdělávání 

4. Tvorba webových stránek PS Rovné příležitosti 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 
 

Podkladové materiály:  

-  
 

 

Z Á P I S 
PS-

rp04_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

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

Přítomni: Počet: viz prezenční listina 

Datum konání: 21. 11. 2018 

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

Čas konání: 13:00 – 15:00 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 žákovský parlament vč. problematiky přechodu dětí 
a žáků mezi různými stupni vzdělávání a v neposlední řadě možné webové stránky Pracovní 
skupiny. 

 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Informování o aktuálních informacích k Implementaci Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje (dále jen „IKAP“) ve vazbě na problematiku rovných 
příležitostí: 

o zpracování Školské inkluzivní koncepce (dále jen „ŠIK“) coby povinná aktivita IKAP: 
 závazné dokumenty pro Výzvu MAP II na webu NIDV obsahují Metodiku 

rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která je závazná 
pro KAP i MAP a která obsahuje přesně stanovený soubor dat k provedení 
následné analýzy, 

 návrhová část ŠIK bude zdrojem opatření pro realizaci projektů z některých 
výzev (Výzvy OP VVV: Inkluzivní vzdělávání pro SVL II., Implementace KAP II. 
a pravděpodobně se objeví i další), 

 spolupráce MAP s KAP na tvorbě ŠIK - společný workshop, spolupráce při 
tvorbě dotazníku a sběru dat (jednotná struktura dat, jednotný podklad pro 
tvorbu analýzy, návaznost na krajská data a témata), zpracovaná podkladová 
data pro analýzu. 

 pro zpracování ŠIK nebudou využity služby žádné externí poradenské 
společnosti, nýbrž zkušenosti a znalosti prostředí Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti a dalších místních aktérů v území, 

 bližší informace budou k dispozici po společném jednání s Ing. Výsmekem, 
zástupem Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, 
které se uskuteční dne 29. 11. 2018. 
 

- Informování o uskutečněném jednání s p. Millerovou, expertkou pro Místní akční plány, z Agentury 
pro sociální začleňování, které se uskutečnilo dne 2. 10. 2018 s cílem projednat možná témata 
vhodná k realizaci v rámci Implementace MAP ve vazbě na přípravu plánu poradenství: 

o nabídka možných vzdělávacích aktivit ze strany Agentury pro sociální začleňování 
určených k realizaci v rámci Implementace MAP bude zaslána elektronickou poštou 
Pracovní skupině k vyjádření za účelem prověření jejich zájmu. Stanovisko Pracovní 
skupiny bude stěžejní pro další vyjednávání se zástupci Agentury pro sociální začleňování, 
které se uskuteční dne 13. 12. 2018 v Praze. 

 nabízené vzdělávací aktivity: Mapování sdílených hodnot, které tvoří základ kultury 
organizace, Specifika romského žáka aneb očima znevýhodněného žáka, Proč si 
nerozumíme, aneb úvod do komunikace, konfliktů a mediace. 

Bod 2. Žákovský parlament 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k žákovskému parlamentu s cílem zvýšení motivace žáků zapojit se do 

parlamentu vč. motivace pedagogických i nepedagogických pracovníků školy coby koordinátorů 
žákovského parlamentu, kteří pomáhají žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu 
(žákovský parlament, rada, sněm apod.): 

o cílem žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. 
 

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
k žákovskému parlamentu: 

- Zapojení zřizovatelů do práce školy. 
- Návrh zorganizovat workshop/motivační seminář pro ředitele škol a koordinátory 

žákovského parlamentu s cílem sdílení zkušeností a dobré praxe tam, kde žákovský 
parlament funguje vč. sdílení informací týkající se postupů a způsobů založení 
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žákovského parlamentu, výběru zástupce tříd a činností žákovského parlamentu atd.: 
o předpokládaný termín konání: jaro 2019,  
o stanovení postupu prací: 

 příprava a rozeslání pozvánky s programem, 
 prezentace dobrých zkušeností s činností žákovského parlamentu na setkání 

ředitelů škol (odpovídá Mgr. Brokl) se zajištěním vystoupení zástupců z řad 
koordinátorů žákovského parlamentu na tomto setkání s cílem zvýšení motivace 
ředitelů škol. 

 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Doplnění: sdílení dobré praxe k žákovskému parlamentu je možné financovat z Šablon II. 

Bod 3. Přechod dětí a žáků mezi různými stupni vzdělávání 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k problematice přechodu žáků z prvního na druhý stupeň, které se nevěnuje 

dostatečná pozornost, i přestože přechod přináší nemalé části žáků značné obtíže. 
- Bude dále detailněji řešeno v rámci příštích jednáních Pracovní skupiny. 

 
L. Chaloupková, manažer pro MAP 
- Informování o plánovaném setkání vyučujících II. stupně ZŠ k problematice přechodu žáků coby 

plánovaná aktivita Pracovní skupiny Matematická gramotnost, jejímž garantem je Mgr. Kučová: 
o předpokládaný termín konání: 7. března 2019, 
o místo konání s programem budou upřesněny. 

Bod 4. Tvorba webových stránek PS Rovné příležitosti 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Návrh vytvořit webové stránky k problematice žákovského parlamentu za účelem prezentace 

jeho činnosti a nastavení spolupráce s místní správou a samosprávou vč. zveřejnění zajímavých 
odkazů a dokumentů související s danou problematikou. 

 
Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 

- Z důvodu finančních úspor nabídka využití pro potřeby prezentace činnosti žákovského 
parlamentu stávajících webových stránek projektu MAP II, které jsou dostupné na adrese 
www.mapuh.cz, a to z důvodu toho, že: 

o pořizovací cena za zřízení zcela nových webových stránek je do 50 tis. Kč (což je 
polovina částky, kterou má Pracovní skupina alokovánu na realizaci svých aktivit do 
konce projektu MAP II) vč. proškolení správce redakčního systému a poplatků za 
registraci domény,  

o dále by bylo nezbytné jasně nadefinovat požadavky na strukturu webových stránek 
s nutností provedení průzkumu trhu získáním tří cenových nabídek ke srovnání, 

o je nutné webové stránky pravidelně aktualizovat a spravovat. 
- Správa webových stránek projektu MAP II je v kompetenci Ing. Pavelové, která se účastní 

školení redakčního systému v souvislosti s probíhajícími aktualizacemi.  
- V případě využití výše uvedené nabídky bude nezbytné určit osobu z řad členů Pracovní 

skupiny, která bude s Ing. Pavelovou pravidelně komunikovat, zasílat informace a dokumenty ke 
zveřejnění a současně bude odpovídat za správnost a aktuálnost informací požadovaných ke 
zveřejnění. 

 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti k problematice webových stránek k žákovskému parlamentu: 

- Shoda všech přítomných členů Pracovní skupiny na využití webových stránek projektu 
MAP II (www.mapuh.cz) ke zveřejňování informací k žákovskému parlamentu: 

o vytvoření návrhu struktury zveřejňovaných informací vč. přípravy a zpracování podkladů 
určených ke zveřejnění (odpovídá Mgr. Klímová ve spolupráci s Pracovní skupinou) 

o vytvoření prostoru na webových stránkách projektu MAP II (tzv. podstránky na hlavní 
liště) a naplnění základními informacemi na základě podkladů získaných ze strany 
pracovní skupiny (odpovídá Ing. Pavelová). 

http://www.mapuh.cz/
http://www.mapuh.cz/
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Bod 5. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti: 

- Stále přetrvávající zájem Pracovní skupiny o zajištění zajímavých přednášek/seminářů pro 
ředitele a pedagogy škol pod vedením lektorů Mgr. Miloslava Hubatky a Mgr. Čeňka 
Roseckého.  

- Doporučení na další možná témata vhodná k uspořádání přednášek/seminářů jak pro ředitele a 
pedagogy škol, tak pro žáky: 

o Práce s tichem, 
o Bacha na socky!: 

 představuje nový vzdělávací projekt, který interaktivní formou učí děti, jak se 
chovat na sociálních sítích, jak rozpoznat pravdivost informací a případné 
nebezpečí, upozorňuje na hrozby, ale také na výhody této formy komunikace.  

 seminářem provází - Petra Procházková (novinářka a zpravodajka z oblastí 
válečných konfliktů) a Josef Kubáník (populární herec Slováckého divadla, který 
se zabývá komunikací na sociálních sítích a spravuje Facebook několika 
organizací). 
 

- Zájem o získání informací z dalších oblastí týkajících se: 
o podpory vzdělávání mimořádně intelektuálně nadaných dětí a žáků - navázání 

spolupráce se ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Malenovice, popř. Academic School ZŠ a MŠ 
s.r.o., 

o práce s žáky s ADHD, sdílení zkušeností a praxe návštěvou přímo ve vyučování. 
 

- Informování o existenci a fungování Centra kolegiální podpory na ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, 
Šafaříkova (více na http://www.zsmssuh.cz/doc/3180/): 

o nabídka pedagogům z běžných ZŠ i MŠ účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných 
odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Bod 6. 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, 13. 2. 2019 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. 

 


