
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro rovné příležitosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  22. 01. 2019 v 16:00 

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

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

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

Mgr. Šárka Pohanková (ZŠ Králíky) 

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.) 

Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

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

 

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

Cílem tohoto jednání bylo vybrat dvě témata, která jsou pro rovné příležitosti nejdůležitější, a na která 

bychom se měli zaměřit a dále se jimi zabývat. 

Veronika Výborná nejprve rozdala přítomným materiály – agregovaná data, která jsme obdrželi od 

MŠMT a která se týkají podpory inkluzivního vzdělávání, a nechala členy této PS, ať se nad nimi zamyslí 

a vyberou dva body, které jsou pro rovné příležitosti nejdůležitější a mělo by se s nimi dále pracovat. 

(Výsledky agregovaných dat, které jsme obdrželi od MŠMT nepovažujeme za zcela směrodatné vzhle-

dem k tomu, že dotazníky nevyplnilo dostatečné množství škol, a tak mohou být výsledky zkreslené.) 

Témata týkající se bezbariérovosti byla vynechána z důvodu omezenosti zdrojů a nemožnosti takovou 

věc změnit v krátké době. 

Členové dostali dostatek času na diskuzi nad zadáním a poté, co dospěli ke shodě, vypsali nejproble-

matičtější body, se kterými bychom měli dále pracovat. K problematickým bodům uvedli také své 



 

 
 

postřehy a názory. Své závěry prezentovali Mgr. Veronice Výborné, která jim po celou dobu jednání 

byla k dispozici. 

Z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti vyplynulo, že jako nejdůležitější a klíčové k řešení vní-

mají členové PS tyto body: 

Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ani po společné diskuzi nevybrali ze seznamu agre-

govaných dat od MŠMT žádný bod, který by byl dle jejich názoru důležitější než ostatní. Namísto 

toho vypsali několik vlastních bodů, které jim připadají pro rovné příležitosti jako nejdůležitější a se 

kterými bychom měli dále pracovat a rozvíjet je. 

• Umění komunikace – jak mezi učiteli a žáky, tak mezi učiteli a rodiči. Vzdělávání v oblasti ko-

munikace. 

• Důležité je pořádání workshopů ohledně komunikace, na podporu práce s heterogenní skupi-

nou, vyzkoušet si různé situace, praxi, důležitý je kvalitní lektor - Klára Ježková (Praha) – kva-

litní supervizor na toto téma. 

• Umění navodit ve škole příjemnou a přátelskou atmosféru. 

• Vybudování důvěry. 

• Podpora osobnosti dítěte a jeho rozvoj. 

• Větší a důkladnější práce třídních učitelů s třídním kolektivem. 

• Speciální školství bylo dříve velmi dobře nastavené (míněno před inkluzí), učitelé na ZŠ nej-

sou vyškolení jako speciální pedagogové, takže pak je pro ně mnohdy problematické si s in-

kludovanými dětmi poradit. 

 

 

Z dotazníkového šetření MŠMT vyplynuly jako nejproblémovější tyto oblasti: 

Bod č. 13 - „Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec 

školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka.“ Tento bod nevnímají čle-

nové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti jako nejdůležitější. 

Bod č. 15 - „Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince.“ Zde se členové PS shodli, že tento bod 

nevnímají jako prioritu, protože škola ví, kam se v případě potřeby obrátit, a o co popřípadě požádat. 

Jednotlivé případy se od sebe velmi liší. Záleží především na věku dítěte, zemi, odkud dítě přichází i 

motivaci. Nehledě na to, že tu není příliš mnoho cizinců. 

 

Na závěr se naplánovalo další setkání této pracovní skupiny, které proběhne 23. 4. 2019 v 15:00 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 23. 4. 2019 v 15:00 v zasedací míst-

nosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk. 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


