
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro rovné příležitosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  23. 04. 2019 od 15:00 hodin. 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

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

   Mgr. Šárka Pohanková (ZŠ Králíky) 

Mgr. Dagmar Ducháčková (Městský úřad Žamberk) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00 hodin. Nejprve přítomné 

členy PS RP seznámila s body dnešního jednání, které byly zvoleny následovně: 

1. Rovné příležitosti v MAP 

2. Nová priorita MAP, SWOT analýza 

3. Evaluace 

 

1. Rovné příležitosti v MAP 

➢ Nejprve Veronika Výborná seznámila členy této PS s potřebnými daty a metodikou rovných 

příležitostí a následně měli členové PS vymyslet, jakým způsobem by měl realizační tým MAP 

zmapovat situaci týkající se rovných příležitostí. Jaká konkrétní témata by měla být zjišťována? 



 

 
 

➢ Členové PS RP se shodli, že nejzásadnějším bodem, který by měl být v rámci této skupiny pro-

bírán je inkluze, neboť z území se často ozývají nesouhlasné postoje a negativní ohlasy na toto 

téma. 

➢ Naopak není potřeba se příliš věnovat financování jednotlivých školních akcí pro děti, které 

pocházejí ze sociálně slabších rodin. Pro tyto děti je poměrně dost nadací a možností, aby se 

mohly těchto akcí účastnit spolu se spolužáky a nedošlo k segregaci. Pokud se dítě akce neú-

častní, tak je to z jiného důvodu, a ne kvůli financím. Školy se snaží vycházet vstříc potřebám 

žáků, některé mají své nadační fondy, jinde pomáhají úřady. 

➢ O výběru školy ve většině případů rozhoduje spádovost oproti privilegovanosti dané školy, pri-

vilegovaných škol je jen několik v našem území a jedná se převážně o placené školy a školky. 

Placené školy však většinu běžných rodin spíše odradí (Erudio, Skipi, Lesní klub, …). Placenou 

školu volí rodiče v případě, že takový typ služby vyhledávají, nebo pokud mají špatnou zkuše-

nost s klasickou školou (určenou dle spádovosti). 

➢ Dotazník, který bude rovné příležitosti v území zkoumat má být jasný a stručný. Měl by být 

poslán široké veřejnosti, obsáhnout široký vzorek. 

➢ Toto téma bude dále diskutováno na jednání ŘPS. 

2. Nová priorita MAP, SWOT analýza 

➢ V dalším bodě jednání představila Mgr. Výborná členům této PS Agregovaný Popis potřeb, ve 

kterém jsou zahrnuty Popisy potřeb ze všech 45 škol v území (MŠ a ZŠ). Školy nejčastěji pociťují 

potřebu tvrdých investic, jako jsou ICT, zahrady, vybavení budov, opravy, … A vzhledem 

k tomu, že se často objevují potřeby škol, které nezapadají do cílů MAP, budou se cíle MAP 

rozšiřovat o prioritu č. 6. K této prioritě nemají členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

žádné připomínky a vytvořili SWOT analýzu. 

• Silné stránky nové priority: Snížení provozních nákladů, zlepšení podmínek práce, zvý-

šení kreditu školy. 

• Slabé stránky nové priority: Komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem, nebudou si 

nových věcí vážit. 

• Příležitosti: Zvýšení příležitostí – nové možnosti, příliv žáků (rodičů) do škol. 

• Hrozby: Nedostatek kvalitních firem/řemeslníků, zřizovatel (nesouhlas, změna, …), kle-

sající počet dětí, nedostatek žáků. 



 

 
 

3. Evaluace 

➢ Na závěr členové této pracovní skupiny vyplnili evaluační dotazníky týkající se uplynulého ob-

dobí. 

Lucie Malá zmínila, že by v této pracovní skupině uvítala komunitní plánování a zapojila i několik rodičů 

a několik pedagogů, aby pohled na danou problematiku byl komplexnější a ucelenější. 

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

čila v 16:00 hodin. 

Termín příštího jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti bude upřesněn e-mailem, předpo-

kládaný termín je konec září 2019. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


