
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro 

Rovné příležitosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  24. 02. 2020 od 15:00 hodin 

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

Přítomni:   Mgr. Šárka Pohanková ( ZŠ Králíky) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

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 (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné, představila novou posilu týmu MAP, kterou je               

Mgr. Věra Stožická, a zahájila jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti v 15:00. 

Program jednání: 

1. Strategická část MAP – schválený dokument; výstup 

2. Implementační část MAP – postup práce; tvorba návrhů konkrétních aktivit spolupráce, akční 

plán (9/2020–2/2022) 

1. Strategická část MAP – schválený dokument; výstup 

• Mgr. Výborná na úvod připomenula, že aktivity spolupráce jsou neinvestičními aktivitami a jsou 

součástí Strategické části MAP. Z neinvestičních aktivit pak vznikají aktivity implementační části 

MAP, a tu budou členové pracovní skupiny na tomto setkání tvořit. 

• Aktivity spolupráce (resp. sborník aktivit škol a aktivit spolupráce) byly schváleny Řídícím výborem 

v únoru formou per rollam, kde bylo stanoveno, že se tyto aktivity mj. zaměří na inkluzi – budování 

rovných příležitostí.  

• Členové PS RP budou konkretizovat priority stanovené Řídícím výborem, v rámci realizačního týmu 

se rozpracují a v dubnu se předloží Řídícímu výboru. 

 



 

 

2. Implementační část MAP – postup práce; tvorba návrhů konkrétních aktivit spolupráce, akční 

plán (9/2020–2/2022) 

- Mgr. Výborná shrnula podmínky, které musí být splněny, aby to mohla být aktivita spolupráce: 

aktivní zapojení 2 a více subjektů, potenciál rozvoje nebo podpory rovných příležitostí /inkluze v území, 

udržitelné i po skončení MAP (nebo s potenciálem návaznosti), podpora daného regionu v širším 

měřítku. 

- priority k rozpracování, které definovala ŘPS a následně je schválil Řídící výbor, jsou: Klub bez klíče, 

mezioborová spolupráce a meziročníková spolupráce. 

 

Klub bez klíče 
 
- mělo by jít o obdobnou aktivitu, jaká funguje v Cestě pro rodinu v Žamberku. S principem fungování 

seznámila Pracovní skupinu pro rovné příležitosti paní Malá: za den „projde“ klubem cca 20 – 30 dětí, 

mohou přijít kdykoli v době fungování – tj. momentálně 3x týdně od 12:00 – 15:00 (při polední 

přestávce, kdy čekají na odpolední vyučování; při čekání na autobus/vlak po skončení vyučování; po 

škole, když chtějí být s kamarády;…), eviduje se pouze jméno a věk dítěte (lze přijít i anonymně pod 

přezdívkou; věkové rozpětí: 3. třída – 18 let), bezplatné, provoz je neziskový, není nutný souhlas 

rodičů, nemusí se jednat o „problémové“ děti, musí respektovat určitá pravidla (slušné chování, neničit 

majetek a zařízení, neubližovat druhým dětem, nemluvit vulgárně,…), je tam s nimi 1 koordinátor, mají 

danou základní nabídku, čemu se lze věnovat + tematické tvoření podle ročních období, vědomostní 

soutěže, turnaje – dle vybavenosti: fotbálek, ping pong, kulečník, tematická každotýdenní miniaktivita 

z oblasti výtvarné výchovy, mají možnost pracovat s počítačem a internetem (studium, zábava, hry),… 

 
Co by měl splňovat, aby ho bylo možné podpořit v rámci MAP (priorita 1.3): 
 
o 1 vybavená místnost – bezpečný prostor– může fungovat pod školou nebo pod spolkem 

(sokolovna, hasičárna, mateřské centrum, místnost pro děti v knihovně, zasedačka na MěÚ, 

klubovny…) – záleželo by na vyjádření obce, každá zapojená škola by si takové místo určila sama 

o vybavenost: sociální zařízení, portfolio her 

o podpora práce s heterogenní skupinou – děti, které nechtějí být organizované v nějakém kroužku 

o volnočasová aktivita 

o koordinátor – maminka na MD, důchodce – bývalý/á učitel/ka, lze zapojit i šikovné prarodiče nebo 

rodiče, aby dětem předvedli, co umí – počet dle provozní doby a počtu dětí 

o tutor a vzdělavatel nově vzniklých Klubů bez klíče– někdo z Cesty pro rodinu (mentorem, 

průvodcem nově vznikajícím) 



 

 

o frekvence provozování: ideálně každodenně, lze však přizpůsobit daným možnostem; min. 2x 

týdně na 3 hodiny 

o základní odlišnost od družiny: do družiny musí chodit, pokud ho tam rodiče přihlásí, cílová skupina 

u družiny: 1. a 2. třída 

o základní odlišnost od nízkoprahu: ten je registrovaný 

o podpora neformálu a rovných příležitostí (pokud rodiče nemají na zaplacení družiny) 

o součástí by mohlo být i doučování v rámci dobrovolnictví (např. deváťáci by pomáhali třeťákům, 

čtvrťákům) 

o nemusí to být jen o doučování – stačí, aby starší žák „dohlédl“ na přípravu do školy, procvičil si 

s tím mladším čtení/vyjmenovaná slova/početní příklady, napsal úkoly, – tzn. propojit Klub bez 

klíče s mezioborovou spoluprací a meziročníkovou spoluprací – nutná kooperace se zástupcem ze 

ZŠ 

 

Mezioborová spolupráce  

 

o podpora inkluze a rovných příležitostí v území – spolupráce Bühlera s učilišti, tj. rozšířit tuto 

spolupráci i na ZŠ (aby mistr z Bühleru docházel na ZŠ), matematiku učit v rámci polytechniky  

nebo aby v rámci Klubu bez klíče byla možnost, aby si něco vyzkoušeli v dílně (se dřevem, kovem, 

přitlouct hřebík, pracovat s pilou, vrtačkou,…), aby tam mohla přijít kuchařka/cukrářka (a předala 

jim něco z vaření), švadlena (a naučila je přišít knoflík, zaštupovat ponožku, plést, háčkovat,…), 

příp. jezdit s nimi na exkurze (včelín, farmáři,…) – předat do skupiny MG 

o v Králíkách mít „Dědečkovu dílnu II“ (a „Babiččinu dílnu“), priorita 1.2 – kroužek pro cca 10 dětí, 

frekvence 1x týdně, zajistit návaznost (neopakovat každý školní rok totéž, ale dělat s nimi pořád 

něco nového) – naučit děti trpělivosti, že si pokaždé neodnesou nějaký výrobek/výstup, ale musí 

na něčem pracovat např. měsíc a až pak mají výsledek 

o propojení ekologie s finanční gramotností – do Dědečkovy dílny mít možnost přinést věc na 

opravení/spravení, která by se jinak vyhodila a po opravě/úpravě ho prodat v rámci 

jarmarku/bazárku 

o výroba vlastní učebnice, kterou si děti sami vyrobí, pomůcek do výuky, … 

o smysluplné využití volného času dětí, posilování kompetencí žáků v oblasti praktických dovedností 

o kroužek má prostory, kde by mohl být realizován, potřebuje finanční podporu pro zapojené 

učitele a další subjekty a metodické vedení (zaštítění) 

o součástí může být i psycholog (intervence) 



 

 

 
Jak podporovat rovné příležitosti a inkluzi v území se zaměřením na dospělé (učitelé, ředitelé, …): 

o prevence syndromu vyhoření, supervize, víkend s outdoorovými aktivitami – najmout si 

organizaci, duševní hygiena pedagogů, aktivita spolupráce – psycholog pro učitele, psychologická 

poradna, zahraniční stáž (podívat se/inspirovat se, jak to dělají/fungují jinde) 

o sdílení psychologa/kouče financované zřizovatelem škol (3–5 škol), neformální setkávání  

o tj. 3 aktivity: psycholog/kouč pro pedagogy zapojených škol, výjezdy na outdoor, sdílení 

 

ÚKOL: OM zpracuje navrhnuté aktivity spolupráce do implementační části MAP, pokud bude nutná 

součinnost členů PS, osloví je s prosbou vytvoření poznámek k daným aktivitám. Navrhnuté aktivity 

budou poskytnuty veřejnosti k vytvoření připomínek během konzultačního procesu a posléze 

předloženy ŘV ke schválení (4/2020). 

 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:00. 

Příští jednání PS pro rovné příležitosti (resp. společné jednání všech 3 pracovních skupin) proběhne 

v září 2020 v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. 

Příští zasedání ŘPS proběhne 14. 04. 2020, od 15:30 hodin. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


