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ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny rovné příležitosti  

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
28. 2 2023, 16:00 – 18:00 hod., Komunitní centrum, Choceň 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Edita Lipavská, Alena Černá, Magdaléna Kučerová, Monika Bystřická 
Mandíková, Jan Homuta 
 
Přítomni za realizační tým: Veronika Pažinová, Petra Čejková 
 
Body jednání: 

 Uvítání, administrativa 

 Evaluace proběhlých aktivit 

 Představení činnosti ostatních pracovních skupin 

 Plánování nových aktivit  

 Definování lídrů 

 Diskuse, sdílení zkušeností 

 Závěr 
 

Průběh jednání: 
 
Setkání se konalo v prostorách nově otevřeného Komunitního centra v Chocni. V úvodu setkání seznámil 
realizační tým členy pracovní skupiny s aktivitami, k jejichž rozpracování a realizaci podali podnět členové 
pracovní skupiny na jarním setkání. Jednalo se zejména o téma digitalizace v mateřských a základních 
školách. Tomuto tématu se dále věnovala pracovní skupina pro mateřské školy a pracovní skupina pro 
matematickou gramotnost. Dalším tématem vzešlým z předchozích setkání bylo zapojení ukrajinských dětí a 
žáků do výuky. Toto téma bylo dále projednáváno v pracovní skupině pro základní  a mateřské školy.  
V následujícím bodě realizační tým informoval účastníky o výstupech z ostatních pracovních skupin. Zejména 
upozornil na téma vztahů mezi dětmi a žáky ve třídách. Toto téma vzešlo jako silné téma napříč všemi 
pracovními skupinami. Vzrůstá napětí ve třídách, horší se práce s dětmi a žáky, narůstají výchovné problémy 
ve školách a školkách. Realizační tým přednesl návrhy ostatních pracovních skupin a vyzval k diskusi nad 
tímto tématem. Členi pracovní skupiny pro rovné příležitosti reagovali náměty v oblasti prevence a 
intervence. Dále proběhla diskuse a sdílení zkušeností. Navržené náměty ke zpracování: 
Semiramis z, ú. 
ACET, z. s. 
Kraj pro rodinu 
Schola Empirica – Dobrý začátek 
 
 

https://www.os-semiramis.cz/os-site/
https://www.acet.cz/acet/acet-cr-zs
https://krajprorodinu.cz/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/hlavni-principy/
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Odborníci: 

  Petr Elsner 

 Mgr. et Mgr. Milan Studnička 

 Mgr. Jiří Halda 

 PhDr. Marek Herman 

 Mgr. Milan Jirout 

 Dr. Lidmila Pekařová 
 
Realizační tým připraví ucelenou nabídku aktuálních možností prevence a intervence. Tuto nabídku předloží 
k připomínkování členům pracovní skupiny pro rovné příležitosti a po jejím finalizování předloží vedením škol 
a zřizovatelům. 
 
Členi pracovní skupiny projevili zájem o měření klimatu na školách.  
Realizační tým ověří možnosti spolupráce. 
 
Dále proběhla diskuse nad diagnostikou dětí v mateřských školách. Realizační tým nabídl uspořádat setkání 
nad tímto tématem. Předmětem setkání bude ukázka a možnost porovnání práce a zpracování výstupů u 
diagnostické pomůcky Klokanův kufr (která je v rámci projektu MAP k dispozici k zapůjčení zapojeným 
mateřských školám) a s diagnostickou pomůckou iSophi. Toto setkání plánujeme na jaro 2023. 
 
V průběhu setkání byli definováni lídři, a to: 
Paní Bc. Edita Lipavská a paní Mgr. Jana Tomášková 
 
Následovala diskuse a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků. 
 
Závěr setkání se nesl ve velmi přátelské atmosféře. Následující setkání pracovní skupiny je naplánováno na  
21. března 2023 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě. 
 
Zapsala: Petra Čejková dne 7. března 2023 
 

https://www.milanstudnicka.cz/
https://www.tvorivaskola.cz/jiri-halda/l2090
https://eduzin.cz/wp/author/herman/
http://www.svp-mimoza.cz/onas.html
http://www.drpek.cz/

