
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro rovné příležitosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  16. 10. 2018 v 16:00 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. 

Přítomni:   Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

Mgr. Šárka Pohanková (ZŠ Králíky) 

Mgr. Markéta Sychrová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí) 

Mgr. Dagmar Ducháčková (Městský úřad Žamberk) 

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

   Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Omluveni:   --- 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 16:00.  

Cílem tohoto jednání bylo hlubší a detailnější rozvedení jednotlivých cílů Strategického rámce, pří-

padně jejich doplnění, konkretizace či připomínkování. Dále pak projednání Závěrečné evaluační 

zprávy MAP I. Na závěr by měl být domluven datum dalšího jednání této pracovní skupiny. 

Tohoto jednání se účastnily pracovní skupiny pro rovné příležitosti, pro rozvoj čtenářské gramotnosti i 

pro rozvoj matematické gramotnosti. Jednotlivé pracovní skupiny však pracovaly individuálně ve sku-

pinách, nezávisle na sobě a na závěr jednání přednesl zástupce každé skupiny východiska, ke kterým 

se v dané skupině dospělo. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti dostala jako námět k diskuzi cíl č. 1 z dokumentu Strategický 

rámec MAP pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky do roku 2023. 



 

 
 

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti dostali prostor k diskuzi nad jednotlivými body tohoto 

cíle a následně předložili tyto podněty a nápady, které jim ze společné diskuze vyplynuly. 

• Měly by se více podporovat méně početné třídy, nebo by měla být větší možnost dělení tříd 

v rámci určitých předmětů. Ideální počet by byl cca do 20 dětí ve třídě. K tomu však chybí pro-

stor a pedagogové. 

• Na nadané žáky by měl být brán větší zřetel, často se na ně v rámci SVP zapomíná. 

• Problémem jsou nestabilní vnější podmínky – konkrétní případ je odložení Reformy financo-

vání RŠ, stalo se ve chvíli, kdy školy měly vše připravené, nasmlouvané učitele a narychlo vše 

měnily zpět. 

• Cíl 1.1 a 1.2 by bylo vhodné rozšířit o asistenta pedagoga. Také padl nápad na tandemové vy-

učování – ve dvou by bylo ideální. Jinak se zdají být body 1.1 i 1.2 úplné a správně definované. 

Priorita 1: Vytvoření kvalitního a dostupného systému pro inkluzívní 

vzdělávání v PV, ZV a neformálním a zájmovém vzdělávání 

Cíl 1.1: Školy budou mít kvalitní dostatečné materiální, personální a technické a 
prostorové podmínky, aby mohly přijmout a kvalitně vzdělávat všechny 
děti, včetně dětí s SVP. 

ŠPZ a ŠPP budou mít personální a prostorové a technické kapacity a 
nástroje pro péči o děti žáky s SVP. 

Cíl 1.2:  Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol (školní asistent, chůva a jiné) 
se budou vzdělávat v nových metodách práce s heterogenní skupinou, v 
oblasti využití kompenzačních pomůcek, využívány budou i formy rozvoje 
jako sdílení, stáž, supervize, mentoring. Školy se budou scházet mezi 
sebou navzájem i s dalšími aktéry (neziskové organizace, veřejnost, další 
obory) za účelem zvýšení spolupráce a sjednocení požadavků na klíčové 
kompetence dětí a otevření dialogu s rodiči dětí, odborníky a širší 
veřejností. 

Cíl 1.3: Rozvoj neziskového sektoru a podpora jeho pracovníků za účelem 
kvalitnějšího propojení a případného doplnění kapacity škol a rozšíření 
stávající nabídky neformálního a zájmového vzdělávání a vzdělávání dětí 
a žáků s SVP, zajištění dostupnosti zájmového a neformálního vzdělávání 
vč. ZUŠ v kontextu dopravní obslužnosti spádových obcí.   

Cíl 1.4: Podpora výchovy k toleranci k náboženství, multikulturní výchovy a 
respektu k individuálním odlišnostem. 

 



 

 
 

• Cíl 1.3 – Rozšíření zájmových aktivit pro děti. Po krátké diskuzi se došlo k závěru, že situace 

týkající se zájmových aktivit se v poslední době zlepšila, pořádá se více akcí a kroužků pro děti, 

ale bylo by potřeba se ještě více zaměřit na sociálně vyloučené lokality a místa bez DDM, SVČ 

či jiných zájmových útvarů pro děti. 

• U cíle 1.4 se členové této pracovní skupiny shodli, že se jim nelíbí formulace posledního bodu, 

který zní: „Podpora výchovy k toleranci náboženství, multikulturní výchovy a respektu k indivi-

duálním odlišnostem.“ U tohoto cíle je obsahově vše v pořádku, ale náboženství by nemuselo 

být umístěno na prvním místě. Nejdůležitější je tolerance k lidskému životu nezávisle na okol-

nostech a etická výchova, výše uvedená formulace zní dogmaticky.  

Dalším bodem jednání byla Závěrečná evaluační zpráva MAP I, kterou členové dostali společně s po-

zvánkou. Jednotlivé body byly projednány, žádný z členů k nim neměl žádné připomínky. 

Nakonec se naplánovalo další setkání této pracovní skupiny, které proběhne 22. 1. 2019 v 16:00 v za-

sedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk. 

Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ukon-

čila v 17:30. 

Příští jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhne 22. 1. 2019 v 16:00 v zasedací míst-

nosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk 

 

                             

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


