
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Datum a čas konání:  19. 11. 2019, od 15:00 do 17:00 hodin 

Místo konání:   Obecní úřad České Libchavy 

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.) 

Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

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

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné, poděkovala pí. Applové za poskytnutí prostor, pozvala 

přítomné na plánované akce v rámci MAP a zahájila jednání v 15:00.  

 

Nejprve představila program dnešního jednání, který byl následující: 

1. Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce 

2. Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce? 

 

 

Následně vznesla Mgr. Bednářová dotaz, zda mají přítomní členové nějaký tip na nového člena PS MG, 

který by byl pro skupinu přínosný, neboť navržená pí. Chaloupková z časových důvodů účast odmítla.  

 

Dále Mgr. Bednářová prošla se členy PS web maporlicko.cz, kde jsou již zveřejněné aktuální výzvy pro 

školy a příklady dobré praxe, pro jejichž sběr vytvářeli členové PS strukturu formuláře. 

 

 

 



 

 

 

1.  Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce 

➢ Hlavním rozdílem je to, že v aktivitě spolupráce musí být více aktérů zapojených na aktivní 

rovině (nestačí, aby žákům přijel na ZŠ někdo přednášet). V aktivitách spolupráce jsou zapojené 

subjekty aktivní, nestačí proto pasivní rovina spolupráce.  

➢ Mgr. Bednářová představila vzorový příklad aktivity spolupráce a ukázala na něm jednotlivé 

důležité prvky. 

➢ Možné zdroje financování jednotlivých aktivit spolupráce bude následně vyhledávat Pracovní 

skupina pro financování. 

 

 

2.  Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce? 

➢ Ve druhém bodě jednání členové pracovní skupiny hledali různé příklady aktivit spolupráce, 

které se týkají rovných příležitostí. Mgr. Bednářová během této části odpovídala na různé 

dotazy vyplývající z konkrétních situací a upřesňovala, zda a v jakém případě se jedná o aktivity 

spolupráce a kdy pouze o aktivitu školy. 

➢ Při hledání aktivit spolupráce se členové PS zaměřovali na tyto dva hlavní body: 1.) kdo je do 

aktivity zapojen, 2.) stručný popis aktivity. 

➢ Seznam aktivit spolupráce týkající se rovných příležitostí a inkluze: 

 

o Svoboda? Svoboda! 

1. žáci + učitelé + rodiče + odborníci + pamětníci + aktivista + novinář + firma 

2. Co je svoboda – pojem, prožitek, poznání. 

o Jeden svět 

1. žáci + učitelé + aktéři + organizátor 

2. Festival filmů o lidských právech. 

 

o Workshop – Poruchy autistického spektra (RIC PA) 

1. odborník + žáci + zainteresovaní učitelé + odpovědní rodiče 

2. seznámení s problematikou, beseda, diskuze 

 

o Běh pro Vojtu 

1. SRPŠ + škola + zřizovatel + Vojta s rodinou 

2. charitativní akce 

 

o Schodolez pro Míšu 

1. Míša + rodiče + žáci + odp. učitel + ČEZ 

2. charitativní akce (pomáhej pohybem) 

 

o Návštěvy různých typů škol 

1. učitelé + vedení + učitelé na 2. škole 



 

 

2. inspirace, nové pedagogické přístupy 

 

o Spolupráce s odborníkem (žák s SVP) 

1. psycholog + rodiče + škola 

2. náhled ve třídě, konzultace 

 

o Preventivní program 

1. odborník + učitelé + žáci 

2. provedení preventivního programu 

 

o Nemocnice pro ZŠ a MŠ 

1. nemocnice + ZŠ/MŠ 

2. dny otevřených dveří, dílny 

 

o Akce pořádané domovem pro seniory 

1. MŠ + ZŠ + SŠ + domov pro seniory + DD + stacionář + spec. ZŠ 

2. Návštěva, prohlídka, plnění aktivit, které připravili klienti domova pro děti a 

žáky. Děti ZŠ pomáhaly na stanovištích. 

2. Různé programy – kulturní či vzdělávací. 

o Integrační den (náměstí Ú.n.O.) 

1. KPSS + ZŠ + MŠ + NNO 

2. Stanoviště, prohlídka, praktické ukázky – participace všech složek 

 

o Dobrovolnictví 

1. ZŠ/SŠ + DD/nemocnice 

2. Dobrovolnictví žáků a studentů ve vybraných institucích 

 

o Doučování 

1. KAMIN (RC Srdíčko) + žáci ZŠ 

2. Setkávání, výměna znalostí 

 

o Spolupráce DD a ZŠ 

1. DD + žáci ZŠ 

2. Společný výlet, návštěva DD 

 



 

 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhne 16. ledna 2020 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 

 


