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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Plánování aktivit pro školní rok 2020/2021   

3. Aktuální informace k připravovanému semináři „Poruchy autistického spektra“ (informace o akci, 

seznámení s časovým harmonogramem aj.) 

4. Různé 

5. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S 
PS-

rp03_2020 

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: 9. 9. 2020 

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 předat aktuální informace o připravovaném semináři Poruchy autistického spektra a 
projednat aktivity Pracovní skupiny v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II v novém 
školním roce 2020/2021. 

Bod 2. Plánování aktivit pro školní rok 2020/2021 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Předběžné projednání možnosti realizace vzdělávacího kurzu „Ředitel koučem“ 

(www.akademieskoly.cz/reditel-koucem), kdy prostřednictvím anketního formuláře bude prověřen 
zájem škol o kurz (anketní formulář vytvoří a rozešle realizační tým projektu MAP II): 

o Základní kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Kurz je 
osmidenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem zhruba jednoho měsíce. 

o Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, vedoucí 

pedagogy v MŠ či manažery vzdělávacích institucí a neziskových organizací. 
o Témata kurzu jsou: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, síla hlasu a přesvědčivost 

těla, role a osobnost přirozená autorita, vedení porad a delegování, koučování projektů. 
- Otevření diskuse nad novými aktivitami Pracovní skupiny v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání a 

rovného přístupu pro všechny ve školním roce 2020/2021 s tím, že si členové Pracovní skupiny 
promyslí návrh nových aktivit do příštího setkání.  

 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Doplnění informace, že v současné době je anketní formulář připraven v kontextu návrhů Pracovní 

skupiny Pro financování ze dne 18. 6. 2020 a bude v termínu nejpozději do konce září 2020 rozeslán 
všem školám v území, které jsou zapojeny do projektu MAP II s tím, že odpovědi budou přijímány po 
dobu 14ti dní. Poté dojde k uzavření anketního formuláře a jeho vyhodnocení, které bude předloženo 
Pracovní skupině a následně pracovní skupině Pro financování k vyjádření: 

o Součástí anketního formuláře je i závazná přihláška. 
o Pracovní skupina Pro financování stanovila maximální kapacitu semináře na 10 osob, 

přičemž 50% nákladů bude účastníkům hrazeno z rozpočtu projektu MAP II a 50% nákladů si 
uhradí účastníci semináře z vlastních zdrojů. 

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- Souhlasí se zasláním anketního formuláře k prověření zájmu o vzdělávací kurz „Ředitel 

koučem“. 

Bod 3. Aktuální informace k připravovanému semináři „Poruchy autistického spektra“ 

Popis:  

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o semináři „Poruchy autistického spektra“, který je připravován pod vedením Mgr. 

Zerzáně, ředitele ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova: 
o Pozvánka s programem a registračním formulářem bude realizačním týmem projektu MAP II 

zaslána elektronickou poštou dne 10. 9. 2020. 
o Cílem semináře je seznámení se s danou problematikou, s příčinami, projevy a typy poruch 

autistického spektra, s principem strukturovaného učení, s možnostmi využití jiných 
komunikačních systémů u dětí s poruchou autistického spektra než je mluvená řeč a se 
základními principy prevence vzniku krizových situací. 

o Termín konání: 15. 10. 2020. 
o Čas konání: 9:00 – 12:00 hodin. 
o Místo konání: ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, popř. Základní škola, Uherské 

Hradiště, Za Alejí 1072 (dle počtu přihlášených účastníků). 
o Registrace je možná nejpozději do: 22. 9. 2020 
o Cílová skupina: Osloveny budou MŠ, ZŠ a DDM na území ORP Uherské Hradiště, které jsou 

zapojené do projektu MAP II. Realizace akce bude pro školy a školské zařízení zapojené do 
projektu MAP II díky financování z rozpočtu projektu MAP II zdarma. 

http://www.akademieskoly.cz/reditel-koucem
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o Na semináři vystoupí se svou prezentací i zástupci ekologického institutu Veronica Hostětín, 
kteří účastníkům představí nabídku výukových programů pro děti a žáky s autismem a 
hendikepované. 

- Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která se neustále 
vyvíjí a mění, bude realizační tým projektu MAP II v pravidelném kontaktu s Mgr. Zerzáněm, aby se 
vzájemně informovali o aktuální situaci týkající se realizace semináře.  

Závěr:  

Pracovní skupina: 
- Souhlasí se zasláním pozvánky s programem a registračním formulářem k semináři na téma 

„Poruchy autistického spektra“ pod vedením Mgr. Zerzáně, ředitele ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, 
Šafaříkova dne 10. 9. 2020 všem MŠ, ZŠ a DDM. 

Bod 4. Různé 

Popis:  
Bc. Gregorová, manažer Implementace MAP: 

- Informování o stádiu rozpracovanosti Metodiky rovných příležitostí (dále jen „Metodika“)  v souladu s 
Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV : 

o Ze strany realizačního týmu projektu MAP II byla zpracována analytická část vč. grafického 
znázornění, která byla zaslána Mgr. Zerzáňovi, řediteli ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, 
Šafaříkova, ke zpracování strategické (návrhové) části.   

o Po doplnění strategické (návrhové) části bude realizačním týmem Metodika zaslána všem 
členům Pracovní skupiny k připomínkování a doplnění. 

o Nejzazším termínem pro dokončení Metodiky je říjen 2021. 
 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Předání aktuálních informací, které byly ze strany zástupců Agentury pro sociální začleňování (dále 

jen „ASZ“) realizačnímu týmu projektu MAP II prezentovány se začátkem nového školního roku 
2020/2021: 

o Z důvodu personálních změn a přechodu ASZ pod Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
„MMR“) došlo ze strany ASZ k dočasnému, a na dobu neurčitou, pozastavení všech nabídek 
vzdělávacích seminářů. Tato skutečnost má za následek nemožnost přípravy a realizace 
vybraných a schválených vzdělávacích seminářů (celkem 3) v rámci nastavené spolupráce 
s ASZ, které byly zařazeny do Plánu poradenství, jež je součástí Memoranda o spolupráci. 

o Vzhledem k aktuální situaci nebude tedy možné splnit nastavený Plán poradenství, přičemž 
ze strany ASZ byl realizační tým projektu MAP II ubezpečen, že z jejich strany nebudou hrozit 
žádné sankce či postihy.  

- V současné době ASZ připravuje workshop s názvem „Co s nimi“, jehož cílem je přiblížit účastníkům 
téma nestandartního chování dětí a žáků ve školním prostředí, jeho možné příčiny a důsledky. Po 
celou dobu workshopu budou lektoři využívat formy a prostředky zážitkové pedagogiky: 

o Je určen pro ředitele a pedagogy ZŠ a MŠ, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce 
zřizovatelů. 

o Obsah workshopu je členěn do tří na sebe navazujících bloků s celkovou časovou dotací 6 
vyučovacích hodin. 

- 1. blokem se pokusí odpovědět na otázku „Proč a kdy? 
- 2. blok nabídne odpověď na otázku „Co s tím a jak? 
- 3. blok nabídne možný scénář situací, které se neřeší, neřešily nebo naopak řeší  

nebo řešily, ale nesprávnou cestou. 
o V závěrečné části workshopu se účastníci pokusí na základě získaných informací odpovědět 

na otázku „Lze přerušit uzavřený kruh a jak?“ 
- Zahájení diskuse k možné realizaci výše vedeného workshopu s tím, že v případě zájmu Pracovní 

skupiny prověří realizační tým projektu MAP II zájem všech škol v území o uvedený workshop, a to 
prostřednictvím anketního formuláře.  

 
Bc. Gregorová, manažer Implementace MAP, Ing. Pavelová, projektový manažer MAP II: 
- V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a v souvislosti se zrušením již naplánovaných 

podzimních vzdělávacích seminářů pro ředitele a pedagogy ZŠ, MŠ a DDM ze strany města Uherské 
Hradiště (partner projektu MAP II)   se nabízí varianta realizovat některé semináře prostřednictvím 
online webinářů, a to využitím dostupných nástrojů, např. MS Teams, Viom.cz aj. (přičemž vhodnost 
dostupných nástrojů a jejich využití pro potřeby projektu MAP II budou ještě prověřeny), i přestože je 
ze strany ředitelů a pedagogů škol a školských zařízení preferováno spíše osobní setkávání: 

o Semináře plánuje město Uherské Hradiště uskutečnit na jaře 2021, pokud to okolnosti a 
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situace dovolí, nyní probíhá konzultace s lektory o náhradních termínech a možnostech jejich 
uskutečnění. 

o V případě, že se semináře nezrealizují, takto uspořené náklady budou smysluplně využity, 
uvažuje se o nákupu kamer k interaktivním tabulím, tabletů či nákupu kancelářského papíru 
do škol aj. (bude řešeno ve spolupráci s Pracovní skupinou Pro financování).  

Diskuse:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Rovné 
příležitosti: 
- Po vzájemné dohodě členů Pracovní skupiny v rámci diskuse se jeví svou formou i obsahem 

připravovaný workshop s názvem „Co s nimi“ realizovaný ASZ jako zajímavý a pro území přínosný. 
- Všichni členové Pracovní skupiny souhlasí, aby byl ze strany ZŠ, MŠ a DDM zapojených do projektu 

MAP II prověřen zájem o nabízený workshop a v případě jejich zájmu doporučuje Pracovní skupina 
workshop realizovat oslovením zástupce ASZ s žádostí o zaslání bližších informací týkající se 
možného termínu realizace workshopu.  

Závěr:  
Pracovní skupina: 
- Bere na vědomí aktuální informace týkající se spolupráce s ASZ. 

- Souhlasí se zasláním anketního formuláře k prověření zájmu škol v území o nabízený 
workshop realizovaný ASZ s názvem „Co s nimi“. 

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 se uskuteční ve středu 4. 11. 2020 

ve 13:00 hodin v prostorách ZŠ Za Alejí 1072, Uherské Hradiště. 

 

 

 

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. 

 


