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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Plán aktivit na jaro 2021   

3. Různé 

4. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  
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Z Á P I S 
PS-

rp04_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: 18. 11. 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 projednat plán aktivit na jaro 2021 Pracovní skupiny v rámci naplňování klíčových 
aktivit projektu MAP II s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií Covid-
19. 

Bod 2. Plán aktivit na jaro 2021 

Popis:  

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o zrušení všech naplánovaných aktivit, jejichž realizace byla plánovaná na podzim roku 

2020:  
Seminář na téma Poruchy autistického spektra: 

o Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 byl seminář v původně 
plánovaném termínu 15. 10. 2020 zrušen. Akce se přesouvá na jaro 2021, i když v současné 
době nelze jakkoli předvídat, jak se bude situace okolo pandemie Covid-19 vyvíjet. 

o Akce byla ve stavu přípravy, byla odeslána pozvánka s registračním formulářem, registrace 

zájemců byla uzavřena (celkem přihlášeno 16 zájemců), nicméně všichni zaregistrovaní 

zájemci byli informováni o zrušení akce. 

o Stanovení postupu prací: 
 znovuoslovení pana Mgr. Zerzáně s žádostí o sdělení možného termínu konání 

semináře na jaře 2021 (odpovídá L. Chaloupková).  
 informování realizačního týmu projektu MAP II o aktuální situaci ohledně možného 

termínu konání akce a ohledně zajištění dalších organizačních kroků souvisejících s 
plánovanou akcí (odpovídá L. Chaloupková). 

 znovuoslovení všech škol a školských zařízení vč. již registrovaných zájemců se 
zasláním pozvánky s registračním formulářem v nově stanoveném termínu konání 
semináře (odpovídá Ing. Pavelová). 
 

- Seznámení s výsledky uskutečněného anketního šetření k prověření zájmu škol o akreditovaný 
vzdělávací kurz Ředitel koučem: 

o Anketní šetření probíhalo od 22. 9. 2020 do 7. 10. 2020, byly osloveny všechny ZŠ na území 
ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II. 

o Návratnost anketního šetření činila pouhých 3,5% (tj. pouze 2 školy se do šetření zapojily), 
přičemž žádná škola neprojevila o nabízený vzdělávací kurz zájem. 

o Z důvodu nízké návratnosti šetření způsobené nevhodným načasováním v oslovení škol a 
školských zařízení v době, kdy byly zahájena mimořádná opatření spojená s uzavíráním škol 
a jejich přechodem na distanční výuku v důsledku zvyšujícího se nepříznivého vývoje 
epidemiologické situace v souvislosti s pandemií Covid-19, bude toto šetření opětovně 
spuštěno na jaře 2021. 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí: 
- s realizací plánovaného semináře „Poruchy autistického spektra“ v novém termínu na jaře 

2021 
- se znovu zasláním anketního formuláře k prověření zájmu škol a školských zařízení na území 

ORP Uherské Hradiště zapojených do projektu MAP II o akreditovaný vzdělávací kurz „Ředitel 
koučem“. 

Bod 3. Různé 

Popis:  

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o workshopu „Co s nimi“, který je připravován Agenturou pro sociální začleňování (dále 

jen „ASZ“), jehož cílem je přiblížit účastníkům téma nestandartního chování dětí a žáků ve školním 
prostředí, jeho možné příčiny a důsledky.  

o Na základě informací od paní Rattayové (ASZ) byl jimi připravovaný workshop, i  
vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19, přesunut na jarní měsíce 
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roku 2021. 
o O termínu zahájení realizace workshopu „Co s nimi“ bude realizační tým projektu MAP II 

informován zástupci ASZ. Poté bude připraven anketní formulář k prověření zájmu ze strany 
zapojených subjektů do projektu MAP II. 
 

- Seznámení se závěry a doporučeními Pracovní skupiny Pro financování ze dne 17. 9. 2020 a 11. 11. 
2020 ohledně možného využití případných volných finančních prostředků projektu MAP II, které byly 
alokované na realizaci aktivit, jež byly zrušeny kvůli aktuálnímu vývoji epidemiologické situace 
v souvislosti s pandemií Covid-19. Cílem je tyto volné disponibilní finanční prostředky projektu MAP II 
smysluplně využít s ohledem na možnosti projektu MAP II v návaznosti na finanční limity veřejných 
zakázek: 

o Dle zpětné vazby ze strany škol a školských zařízení na území ORP Uherské Hradiště je 
zřejmá absence technického vybavení, z čehož vyplývá, že bychom v rámci projektu MAP 
II mohli nakoupit nezbytné technické vybavení do škol (bezdrátové mikrofony a PTZ 
kamery), popř. pořídit montessori a další výukové pomůcky či výukové materiály aj. 

o V průběhu ledna 2021 budou osloveny všechny Pracovní skupiny projektu MAP II  
(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Předškolní 
vzdělávání a Pro financování) s žádostí o sběr konkrétních námětů, návrhů a tipů na 
materiální podporu škol a školských zařízení (např. nákup technického vybavení, 
výukových materiálů, pomůcek či publikací) ve vazbě na smysluplné využití volných 
disponibilních finančních prostředků projektu MAP II. Tento sběr námětů bude 
realizačním týmem projektu vyhodnocen a předložen Pracovní skupině Pro 
financování k projednání.  

 
Mgr. Zerzáň, ředitel ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova: 
- Informování o připravované nové vyhlášce k inkluzi: 

o Vyhláška 27/2016 v posledním znění (7. verze) je platná od 1. 1. 2020, o dalších změnách se 
sice stále vede diskuse, ale zatím neproběhly ani připomínkové řízení. 

Závěr:  

Pracovní skupina bere na vědomí: 
- prezentované informace a doporučení Pracovní skupiny Pro financování. 
- aktuální informace týkající se workshopu ASZ „Co s nimi“. 
- žádost realizačního týmu projektu MAP II o spolupráci při sběru námětů, návrhů a tipů na 

materiální podporu škol a školských zařízení ve vazbě na smysluplné využití volných 
disponibilních finančních prostředků projektu MAP II, které se bude konat v lednu 2021. 

Bod 4. Závěr 

Popis:  

Mgr. Brokl, garant Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za celoroční účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II se uskuteční v roce 2021 s tím, že 

konkrétní termín a místo konání budou s dostatečným předstihem 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. 

 


