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Zápis ze zasedání pracovní skupiny 

 PS pro rozvoj rovných příležitostí 
 

Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost  

Datum konání: 23. srpna 2022 od 14:30 

Seznam účastníků: viz příloha 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 Informace o navazujícím projektu 

 Diskuze, dotazy 

 Závěr 
 

 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 

 Paní Jana Králová – Vedoucí úseku školství za Město Havlíčkův Brod 

 Pan Karel Kolář – Charita Havlíčkův Brod  

 Paní Hana Kopecká (s případným zastoupením paní Ilony Loužecké) - OSPOD 

 paní Martina Tomčáková - pedagožka ZŠ V Sadech 

 paní Jitka Muzikářová – Sociálně aktivizační služba – Charita Havlíčkův Brod 
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 Úvodní slovo  

 

Přítomné členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti přivítala slečna Chalupová na 

závěrečném setkání. Přednesla nejprve program a současně vyzvala přítomné ke krátké 

rekapitulaci aktuálních informací, které ve školním nebo pracovním prostředí řeší.  

 

 Aktuální informace o projektu, Hodnocení projektu, shrnutí 

 

Většina zúčastněných především zmiňovala velkou administrativní přípravu před novým 

školním rokem. Přípravy se netýkají jen  školního prostřední, ale i nízkoprahového centra. Zde 

obvykle po začátku nového roku nastává zvýšený zájem o služby, které poskytuje toto zařízení 

pro žáky v nepříznivé sociální situaci (doučování, možnost setkávání, sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy). Po krátké diskusi a 

stručné rekapitulaci aktivit každého z členů  si vzala slovo slečna Chalupová, která přítomné 

seznámila s uplynulými čtyřmi roky realizace projektu. Zmínila především realizované aktivity 

a přínosy projektu. K dispozici měli všichni zúčastněné zpracované finální dokumenty MAP 

(Akční plán, implementační část, strategickou část apod.) a současně podklady z realizovaných 

aktivit. Pan Kolář z nízkoprahového zařízení zmiňoval, že nejvíce oceňuje zapojení zajímavých 

hostů na setkání a školení zaměřené na Arteterapii s dětmi, které využije v pro svou práci. 

Ocenil by zapojení více odborníků ze sociální oblasti. Navrhuje oslovit PPP a SPC v Havlíčkově 

Brodě. Paní Muzikářová souhlasí, ale současně si pochvaluje působení v pracovní skupině a to 

především z důvodu setkávání se odborníků se stejnou cílovou skupinou (právě nízkoprahové 

zařízení a OSPOD). 

Skupina by chtěla rozšířit skupinu o pedagogy z mateřských škol a zástupce z oblasti 

neformálního vzdělávání, tak aby byly zastoupeny všechny  subjekty vzdělávání a tím se 

rozšířila oblast témat věnující se rovných příležitostí dětí a žáků. Tři z přítomných souhlasili, že 

budou i nadále členy pracovní skupiny. Paní Králová se rozhodla být pouze členem pracovní 

skupiny pro financování.  
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 Informace o navazujícím projektu 

 

Účastníci se se zájmem zajímali o navazující projekt MAP III, který bude realizován od 1. 9. 2022. Slečna 

Chalupová je seznámila se změnami, které sebou nový projekt přináší. Informovala je především o 

podstatě projektu, jeho cílech a návaznosti na již realizovaný projekt. 

 

 Diskuze, dotazy 

 

Dotazy nebyly a diskuze probíhala v průběhu setkání.  

 

 Závěr 

 

Přítomní poděkovali za možnost účastnit se zajímavých setkání a možnosti sdílení příkladů dobré 

praxe.  

  

V Havlíčkově Brodě dne 23. srpna 2022 

Zapsala: Eliška Matulová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


