
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Datum a čas konání:  27. 03. 2019, od 15:30 do 17:00 hodin 

Místo konání:   Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 

Přítomni:   Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad 

Orlicí) 

Mgr. Helena Korábová (Základní škola a mateřská škola Sopotnice) 

Kateřina Fišarová (Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů) 

Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Bc. Sylva Heulerová (Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor sociální) 

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:30 hod. Cílem jednání bylo seznámit 

přítomné s výsledky dotazníkového šetření (na kterém pracovali na minulém jednání), diskuze nad 

Agregovaným Popisem potřeb škol, a především Zpracování příkladu dobré praxe. 

Program jednání byl stanoven následovně: 

1. Seznámení se s výsledky dotazníkového šetření 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

3. Zpracování příkladu dobré praxe 

 

1. Seznámení se s výsledky dotazníkového šetření 

 

Adéla Bednářová nejdříve podrobně seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření. Na minulé 

schůzce této pracovní skupiny se její členové zamýšleli nad tím, co by dotazník týkající se finanční 

nákladovosti ve vzdělávání měl obsahovat. A dnes mohli členové této PS vidět výsledky, jaké dotazník 

přinesl. Dotazník týkající se mateřských škol vyplnilo 23 z 25 škol (92 %). Dotazník týkající se základních 

škol vyplnilo 17 z 21 škol (80 %). A dotazník pro zákonné zástupce vyplnilo dokonce 167 lidí. Se 

zjištěnými údaji budou členové PS pracovat v rámci metodiky rovných příležitostí. Odborný manažer A. 

Bednářová zpracuje tematickou zprávu, která bude vyvěšena na webových stránkách projektu. 



 

 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

 

Dále jsme se na tomto jednání pracovní skupiny věnovali Agregovanému Popisu potřeb škol, který 

vznikl na základě jednotlivých Popisů potřeb škol v území. Agregovaný Popis potřeb škol může posloužit 

MŠMT, které má možnost některé potřeby z území zohlednit při vyhlašování Šablon, a také slouží MAP 

při plánování dalších implementačních aktivit.  

Některé účastnice se shodly na tom, že při příští tvorbě Popisů potřeb škol, by bylo vhodné více 

specifikovat, jaké odpovědi se od nich očekávají, co všechno mohou zmínit apod., aby se odpovědi 

mezi sebou daly lépe porovnávat. Zadání a otázky konkrétněji specifikovat. 

3. Zpracování příkladu dobré praxe 

 

Stěžejní částí dnešního jednání byla opět praktická část, která se tentokrát týkala zpracovávání příkladů 

dobré praxe.  

Pracovní skupina dostala strukturu dotazníku pro vyplnění příkladu dobré praxe a mohla tuto strukturu 

připomínkovat a doplňovat, ale především měla na základě silných stránek škol, které jsou uvedeny 

v Agregovaném Popisu potřeb škol, zpracovat příklady dobré praxe (pro ZŠ, MŠ, i pro zájmové 

vzdělávání). Členové pracovní skupiny dostali dostatek času na zpracování zadaného úkolu a následně 

dospěli k těmto výsledkům: 

• Co se obsahu a struktury dotazníku na příklady dobré praxe týče, členové by upřesnili bod 

„výše finančního příspěvku“ a použili by „výše finančního příspěvku pro školy“. 

• Jako příklad dobré praxe za MŠ zvolili projekt SOPOTNICE ČTE DĚTEM 

Projekt zrealizovali učitelky MŠ a jde o to, že každý den čte v MŠ po obědě (před spaním) 

místní občan (starosta, rodič, prarodič, děti ze ZŠ, paní kuchařka apod.). Jde o projekt bez 

klíčového partnera, ale je důležitý z pohledu místní komunity. Aktivita se koná 1x do roka 

v rámci „Dne čtenářství“, finanční příspěvek není potřeba žádný. Nejpřínosnější je u této 

aktivity zapojení veřejnosti, sounáležitost občanů obce s MŠ, prezentace MŠ mezi širokou 

veřejnost, nadšení dětí a chuť do práce, zpestření chodu MŠ. 

Vzkaz pro ostatní školy: Zkuste to také!! 

• Jako příklad dobré praxe za ZŠ zvolili projekt REEDUKACE ŽÁKŮ 

Speciální pedagog školy vytipovává nad rámec podpůrných opatření žáky, kteří patří do 

skupiny podpořených žáků – reedukační hodiny. Konzultačním partnerem je PPP, SPC. Dotace 

prostřednictvím MŠMT – podpůrná opatření hrazená státem. Nejpřínosnější je u této aktivity 

zlepšení vědomostí a dovedností docházejících žáků, posilování sebevědomí žáků – daří se 

jim více v některých hodinách. 

Vzkaz pro ostatní školy: Dělejte jak umíte… 

Na závěr jednání Adéla Bednářová vybrala zpracované materiály, poděkovala všem přítomným za 

aktivní účast a domluvila se s přítomnými, že termín následujícího jednání bude domluven dle 

potřeby buď v červnu nebo v září 2019. Adéla Bednářová ukončila jednání v 17:00. 

 



 

 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhne dle potřeby a bude upřesněno  

e-mailem. 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 

 

 

 

 

 

 

 

 


