
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny 

Rovné příležitosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  3. 12. 2019 od 15:30 hodin 

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

Přítomni:   Mgr. Šárka Pohanková ( ZŠ Králíky) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

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

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

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

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

Mgr. Dagmar Ducháčková (Městský úřad Žamberk) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:30 hodin. V úvodní části 

jednání seznámila přítomné s programem jednání: 

1. Aktualizace opatření priorit a cílů MAP  

2. Aktivity spolupráce, sběr (vč. plánu práce) 

3. Náměty pro aktivity budování znalostních kapacit  

4. Data dalších jednání 

 

1. Aktualizace opatření priorit a cílů MAP 

• Mgr. Výborná představila význam dlouhodobých opatření a cílů pro projekt MAP. Dlouhodobá 

opatření navazují na vydefinované priority a cíle. Hlavním úkolem dlouhodobých opatření je 

stanovit oblast aktivit a základních námětů, která budou jednotlivá dlouhodobá opatření 

naplňovat. Na tyto dlouhodobá opatření pak navazují konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce. 

• Pracovní skupina v rámci této části jednání provedla revizi dlouhodobých opatření vydefinovaných 

v rámci projektu MAP I. Členové se dohodli na těchto výstupech: 

o Priorita č. 1 

▪ Cíl 1. 4 – beze změny; 



 

 

▪ Cíl 1.1 – rozšíření dlouhodobého opatření 1.1.1 Zaměstnání odborných 

pracovníků (AP, chůva, ŠA, psycholog, speciální pedagog); úprava 

dlouhodobého opatření 1.1.2 na Vybavení škol a ŠZ novými pomůckami, 

výstavba nových učeben (polohovací lavice, více pomůcek od 1 druhu); 

▪ Cíl 1.2 – úprava formulace dlouhodobého opatření 1.2.4 Cíleně zaměřené 

DVPP na podporu práce s jednotlivými typy znevýhodnění, podpora práce 

s mimořádně nadanými dětmi, žáky a cizinci, následná metodická podpora; 

▪ Cíl 1.3 – úprava formulace dlouhodobého opatření 1.3.5 na Podpora zajištění 

dohledu, doprovodu apod. pro děti a žáky s SVP, příp. děti předškolního věku, 

sociálně slabé apod. při mimoškolní činnosti.  

o Priorita č. 2 

▪ Cíl 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – beze změny; 

o Priorita č. 3 

▪ Cíl 3.1, 3.2, 3.3 – beze změny; 

o Priorita č. 4 

▪ Cíl 4.1, 4.2, 4.3 – beze změny. 

o Priorita č. 5 

▪ Cíl 5.1, 5.3 – beze změny; 

▪ Cíl 5.2 – změna formulace u dlouhodobého opatření 5.2.4 na Přírodní hřiště – 

podpora tvořivosti a fantazie dětí a žáků (hromada kamení, ne předpřipravené 

činnosti).  

o Priorita č. 6 

▪ Cíl 6.1, 6.2 – beze změny. 

 

2. Aktivity spolupráce, sběr (vč. plánu práce) 

• Mgr. Výborná seznámila přítomné s aktuální fází realizace projektu. V současné době je 

zpracováván seznam neinvestičních aktivit. Tato část navazuje na Strategický rámec MAP a vytváří 

sborník neinvestičních aktivit, které se v území MAP realizují.  

• Mgr. Výborná vysvětlila rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce.  Tyto aktivity naplňují 

výše zmíněný sborník neinvestičních aktivit. Z těchto aktivit je dále tvořena implementační část 

projektu.  



 

 

• V současné době probíhá v území sběr aktivit spolupráce, které jsou sbírány přes elektronický 

dotazník uvedený na tomto odkaze: https://forms.gle/dLMxY9tobPHVjueJ9.  

• Členové pracovní skupiny zpracovali přehled konkrétních aktivit spolupráce: 

o ZŠ připraví program pro MŠ – dětský den, poznej svou ves, hra na školu; 

o Spolupráce s integrovanými záchrannými složkami; 

o Den rekordů (spolupráce ZŠ Králíky, ZŠ Červená Voda, Speciální základní škola 

Králíky); 

o Klášterecký víceboj; 

o ZŠ Erudio + Základní škola speciální Bartošovice v Orlických horách; 

o ZŠ Kunvald + Neratov; 

 

3. Náměty pro aktivity budování znalostních kapacit 

• Mgr. Výborná seznámila přítomné s jednorázovými aktivitami, které jsou v rámci projektu MAP 

realizovány (ukázkové hodiny, workshopy, kulaté stoly). Zprávy z těchto aktivit jsou zveřejňovány 

na webu projektu https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-

sdileni-zkusenosti. 

• Posledním úkolem, který členové pracovní skupiny zpracovávali byla reflexe témat vhodných pro 

jednorázové aktivity. Členové přišli s těmito náměty: 

o Workshop – zdravé stravování, zdravé svačiny pro pracovníky školního stravování i pro 

rodiče; 

o Kulatý stůl pro zástupce ředitelů – inkluze změny v legislativě, financování, příklady 

dobré praxe; 

o Kulatý stůl spolupráce asistenta pedagoga a učitele – prakticky; 

o Workshop na téma problémový žák, problémový rodič; 

o Workshop pro rodiče – kyberšikana, sociální sítě. 

 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:30.  

Termín příštího jednání PS rovné příležitosti proběhne 24. února 2020 od 15:00 v zasedací místnosti 

MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. 

https://forms.gle/dLMxY9tobPHVjueJ9
https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti
https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti


 

 

 

Zapsala: Mgr. Adéla Bednářová 


