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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Předání informací ze setkání se zástupci Agentury pro sociální začleňování 

3. Webové stránky PS Rovné příležitosti (struktura, obsah …) 

4. Implementace Žákovského parlamentu (semináře pro ředitele, školy) 

5. Závěr 

 
 
 

Podkladové materiály:  
-  

 

 

Z Á P I S 
PS-

rp01_2019 

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: 6. 3. 2019 

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 implementaci žákovského parlamentu vč. návrhu 
struktury webových stránek Pracovní skupiny. 

- Informování o vystoupení Mgr. Korduly z Pracovní skupiny s účinností od 1. 1. 2019 na základě 
vlastní žádosti z důvodu časové zaneprázdněnosti (Mgr. Kordula o této skutečnosti oficiálně 
informoval realizační tým projektu MAP II elektronickou poštou). 

 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Ve vazbě na odstoupení Mgr. Korduly z Pracovní skupiny bude nezbytné v kontextu zachování 
podmínek uvedených v projektové žádosti nominovat ve spolupráci s Pracovní skupinou nového 
člena Pracovní skupiny a uzavřít s ním Dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“): 

o mzdové výdaje členů Pracovní skupiny jsou hrazeny z osobních přímých výdajů projektu 
MAP II, které musí být zcela vyčerpány, 

o v souvislosti s výše uvedeným bude podána žádost o změnu projektu MAP II (odpovídá 
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II). 

Závěr:  

Všichni přítomní berou na vědomí vystoupení Ing. Korduly z Pracovní skupiny z důvodu časové 
zaneprázdněnosti.  

Bod 2. Předání informací ze setkání se zástupci Agentury pro sociální začleňování 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Informování o povinnosti zpracování Metodiky rovných příležitostí vyplývající ze závazných 

dokumentů pro Výzvu MAP II ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti: 
o cílem Pracovní skupiny je podrobné zmapování místní situace dle Metodiky rovných 

příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, reflexe jejích předností a 
nedostatků, případně návrh opatření ke zmírňování nerovností, 

o Pracovní skupina navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí 
a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity musí být zařazeny ve 
Strategickém rámci MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v 
akčním plánu a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST.    

 

- Seznámení s aktuálními informacemi k navázané spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování (dále jen „ASZ“) ve vazbě na stanovisko Pracovní skupiny Rovné příležitosti 
k nabízeným vzdělávacím aktivitám ze strany ASZ: 

o uskutečněny již dvě společná jednání realizačního týmu projektu MAP II se zástupci 
ASZ v Praze, a to ve dnech 13. 12. 2018 a 11. 2. 2019, jejichž předmětem bylo 
nastavení vzájemné spolupráce pro realizaci aktivit v rámci Implementace MAP v oblasti 
podpory rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní úrovni, a to ve formálním, 
zájmovém i neformálním vzdělávání, 

o uzavřeno Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“), které vytváří prostor pro 
úzkou spolupráci mezi oběma stranami při naplňování strategického rámce místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště. Jeho součástí je 
Plán poradenství: 

 v případě našeho zájmu je možné k námi navrhovaným školením, vzdělávacím 
aktivitám či workshopům zaměřených na sdílení zkušeností a příkladů dobré 
praxe v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání zdarma využít 
lektory ASZ, budou-li je mít k námi navrhovanému tématu k dispozici. 

o projednány dvě témata k realizaci školení v rámci Implementace MAP, a to na 
následující témata: 

  „Obecný úvod do mediace“ pod vedením Mgr. Evy Růtové pro ředitele škol, 
speciální pedagogy a školní psychology s následnou nabídkou dalšího 
praktického workshopu pouze pro zájemce  

 „Specifika znevýhodněných dětí“ pro  ředitele škol (toto školení zajišťuje ASZ 
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pro inspektory České školní inspekce). 
 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 

- Doplnění informace, že v rámci plánované povinné komplexní aktualizace Strategického rámce 
MAP bude nezbytné ve spolupráci s Pracovní skupinou provést revizi SWOT – 3 analýzy v 
oblasti podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání s tím, že její stávající znění bude 
odesláno všem členům Pracovní skupiny elektronickou poštou a na dalším setkání Pracovní 
skupiny bude k navrhovaným úpravám probíhat společná diskuse: 

o SWOT-3 analýza obsahuje minimálně 3 slabé stránky, 3 silné stránky, 3 ohrožení a 3 
příležitosti. Slabé stránky a ohrožení musí vždy souviset s revidovanou SWOT, 
následně popisovat příčiny problémů s návrhem konkrétních kroků na jejich řešení s 
následnou vazbou na navrhované aktivity. 

Diskuse:  

Mgr. Zerzáň, ředitel ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Šafaříkova: 

- V návaznosti na plánované aktivity v rámci Implementace MAP bude možné navrhnout zajímavé 
tématické okruhy či oblasti pro předmětnou diskusi v rámci možného workshopu zaměřeného na 
podporu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.   

- Informování o připravované osvětové akci „Den autismu“, kterou pořádá ZŠ a MŠ Uherské 
Hradiště, Šafaříkova pod záštitou Ing. Blahy, starosty města Uherské Hradiště ve spolupráci 
s realizačním týmem projektu MAP II: 

o termín konání: 2. 4. 2019 v 8:30 hodin 
o místo konání: Uherské Hradiště, vestibul Kina Hvězda 
o program: v řešení a bude zaslán  
o akce je plánována jako nezisková informační aktivita. 

Závěr:  

Všichni přítomní souhlasí s navrhovaným postupem aktualizace SWOT – 3 analýzy. 

Bod 3. Webové stránky PS Rovné příležitosti (struktura, obsah …) 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Projednání navrhované struktury informací k žákovskému parlamentu určených ke zveřejňování 

na webových stránkách projektu MAP II za účelem prezentace jeho činnosti a nastavení 
spolupráce s místní správou a samosprávou vč. zveřejňování zajímavých odkazů a dokumentů 
související s danou problematikou. 

- Stanovení hlavní osoby pro pravidelnou komunikaci, zasílání podkladů a odpovídající správnost 
a aktuálnost informací požadovaných ke zveřejnění realizačnímu týmu projektu MAP II: Mgr. 
Klímová, ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice, p.o. 

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

- Seznámení s umístěním podstránky „Žákovský parlament – Uherskohradišťsko“ na webových 
stránkách projektu MAP II (www.mapuh.cz):  

o hlavní lišta, za „Kontakty“, podstránka bude barevně odlišena 
- Žádost o pravidelné zasílání aktualit a podkladů k dané problematice určených ke zveřejnění na 

webových stránkách projektu MAP II vč. zaslání úvodních informací k naplnění navrhované 
struktury. 

Závěr:  

Všichni přítomní souhlasí s navrhovanou strukturou informací k žákovskému parlamentu 
určených ke zveřejňování na webové stránky projektu MAP II a průběžným zasíláním podkladů 
Ing. Pavelové ke zveřejnění. 

Bod 4. Implementace Žákovského parlamentu (semináře pro ředitele, školy) 

Popis:  
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Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k přípravě semináře pro ředitele ZŠ (I. a II. stupeň), příp. zřizovatele škol 

k problematice žákovského parlamentu. 
 

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

- Příprava a organizační zajištění motivačního semináře pro ředitele škol, příp. jejich 
zřizovatele:  

o předpokládaný termín konání: duben/květen 2019 (termín bude upřesněn ve vazbě na 
časové možnosti lektora) 

o předpokládané místo konání: Hrad Buchlov  
o navrhovaná organizace zajišťující školení: CEDU – Centrum pro demokratické učení, 

o.p.s. 
o navrhované téma semináře: Jak založit a podpořit ŽP ve škole (časová dotace 3 hodiny, 

cena 12 500,- Kč) 
o stanovení postupu prací: 

 oslovení společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s., kontaktní 
osoba: Tomáš Hazlbauer ředitel společnosti CEDU, tel: (+420) 606 103 113, 
www.skolaprodemokracii.cz  

 příprava a konkretizace programu semináře vč. možného vystoupení zástupců 
z řad koordinátorů žákovského parlamentu na tomto setkání s cílem zvýšení 
motivace ředitelů škol 

 organizační zajištění semináře (zajištění místa konání, občerstvení, společného 
oběda) 

 příprava a rozeslání pozvánky s programem na seminář 
o zajištění distribuce pozvánky s programem na seminář ve spolupráci s Ing. Křiváčkovou, 

vedoucí oddělení školství a sportu Odboru kultury, školství a sportu. 
 

- Prověření aktuálního stavu existence a činnosti žákovských parlamentů na ZŠ (I. a II. stupeň) 
zapojených do projektu MAP II prostřednictvím ankety (oslovení ředitelů škol – odpovídá 
realizační tým projektu ve spolupráci s Pracovní skupinou). 

Závěr:  

Všichni přítomní souhlasí s navrhovaným postupem zajištění plánovaného semináře pro ředitele, 
příp. zřizovatele škol k problematice žákovského parlamentu vč. oslovení ředitelů škol 
prostřednictvím ankety. 

Bod 5. Diskuse 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Informování o plánované aktivitě Revolution Train: 

o termín konání: 29. 3. 2019 (pátek), 30. 3. 2019 (sobota) a 1. 4. 2019 (pondělí), přičemž 
program pro školy na základě rezervace v pátek a v pondělí od 8:00 do 14:20 zdarma 
(pouze pro dojíždějící školy budou výdaje na cestu do Uherského Hradiště v jejich režii), 
vstup pro veřejnost v pátek a v pondělí 15:30 - 18:00 a v sobotu 10:00 - 16:30 zdarma.  

o místo konání: vlak bude přistaven na vlakové nádraží v Uherském Hradišti  
o cílová skupina: žáci a studenti ve věku 12 – 17 let všech typů škol a jejich učitelé, dále 

rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 – 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se 
zajímají o danou problematiku. 
 

- Informování o plánovaném workshopu k protidrogové prevenci a rizikovému chování, který je 
realizován ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Města Uherské Hradiště: 

o termín konání: 1. 4. 2019 (pondělí) od 13:00 hodin 
o místo konání: Uherské Hradiště, Komorní sál Reduty  
o cílová skupina: odborná veřejnost - výchovní poradci, metodici prevence, pedagogové, 

ředitelé, zástupci organizací, kteří se touto problematikou v ORP Uherské Hradiště 
zabývají 

o apel na všechny přítomné s žádostí o vyslání svých výchovných poradců a metodiků 
prevence. 

Závěr:  



 

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 5 

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 Kyberšikana, 
o Minimalizace šikany: 

 představuje 64 hodinový vzdělávací kurz (cca 10 tis. Kč na osobu vč. ubytování 
a stravování, součástí ceny je i zpracování preventivního programu školy). 

 organizátor: TOP priority (více na http://toppriority.cz) 

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 se uskuteční v průběhu 

dubna 2019 (konkrétní datum, čas a místo konání budou upřesněny).  

 
 

 

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. 

 


