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Z Á P I S  z  P S  
 

Název PS:  Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 
Datum konání: úterý 04. 09. 2018 od 13:00 hod.    
   (předpokládaná délka jednání cca 1,5 hodiny) 

 

Místo konání:  Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 99, 783 44,  
(1. patro nad cukrárnou)   

 
 
Číslo zápisu: I.  
 
Přítomní: Mgr. Kateřina Coufalová, Mgr. Vladimíra Pospíšilová, Mgr. Lenka Soušková, 

PaeDr. Iva Tomášková, Bc. Radomíra Tylichová, Mgr. Jitka Klemsová, Mgr. Věra 
Janyšková, Mgr. Marta Husičková, Ing. Kateřina Vičarová 
 

Program jednání: 
 

1) Úvod 

2) Představení členů pracovní skupiny 

3) Realizace projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II  

(informace k projektu) 

4) Činnost PS (očekávané výstupy PS) 

5) Různé 

6) Diskuze 

7) Závěr 

 
1)  

Marta Husičková zahájila jednání PS. Přítomní byli přivítáni a byl jim představen program jednání. Zároveň 

byli informováni, že PS a její členové byli ustanoveni na setkání ŘV (Řídícího výboru) projektu MAP dne 20. 

06. 2018 v Konici. Zapisovatelem zápisu byla určena Kateřina Vičarová (hlavní manažer) a ověřovatel Marta 

Husičková (koordinátor projektu, členka PS). 
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2)  
 
Přítomní se vzájemně představili a v krátkosti shrnuli svoje zkušenosti a praxi.  
MŠ Ústín -  pí. ředitelka má vystudovanou spec. pedagogiku. Mají asistenty k dětem (aktuálně 2 děti 

s autismem). Velmi dobré zkušenosti mají s ranou péčí Jan, z.s. působící v Olomouci. 

 

MŠ Luběnice – mají aktuálně 2 autistické děti a 3 asistenty.  

 

Jitka Klemsová – MPSV (Lokální síťař v ORP Konice (SP "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-

právní ochrany dětí"), věnuje se práci s ohroženými dětmi. Zejména mapuje situaci na území ORP Konice. 

ZŠ a MŠ v území ORP Konice také pracují s inkluzivními dětmi (např. ZŠ Kladky má 3 asistenty pedagoga). 

 

ZŠ Slatinice – pí. ředitelka se je lektorkou inkluze a společného vzdělávání. V ZŠ mají 5 asistentů. Zastává 

názor, aby byl v každé škole školní psycholog, nebo speciální pedagog, nebo byli tito odborníci dostupní 

alespoň sdíleně. Obecně chybí ve školách psychologové, asistenti, speciální pedagogové, administrativní 

pracovníci. To, co u nich na ZŠ funguje, jsou konzultační odpoledne pro rodiče, cca 1x měsíčně, kde se řeší 

problémové děti, nadané děti, atd.  

 

ZŠ Těšetice – pí. ředitelka má rovněž zkušenosti s inkluzí. Působila jako asistent pedagoga u dětí s lehkým 

mentální postižením, jako metodik prevence. Rovněž mají na ZŠ děti se speciálním vzdělávacími potřebami, 

mají asistenty pedagoga. Mají velmi dobré zkušenosti s organizací Tršice (dojíždí do ZŠ 1x za měsíc). 

 

Janyšková Věra – PPP Olomouc, detašované pracoviště Litovel. Poskytne nám kontakty na pracovníky, kteří 

mají přímo na starosti naše území. 

 

3)  

Přítomní byli seznámeni s projektem Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, s očekávanými 

výstupy a plánovanými aktivitami v horizontu 3 let. Byl nastíněn projekt MAP vzdělávání v ORP Konice, na 

který tento projekt plynule navazuje. 

 

 

 

4)  

mailto:region.hana@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz


 
 

Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584 

 

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@regionhana.cz 
mapkonice@regionhana.cz

  
 

 

Přítomní byli podrobně seznámeni s činností PS a její úlohou v projektu, včetně spolupráce s ostatními PS a 

předkládání výstupů Řídícímu výboru projektu. Hlavní manažerka projektu připravila pro PS výčet činností, 

které kopírují postupy MAP II. Vedoucí PS byla zvolena PaeDr. Iva Tomášková (ZŠ Slatnice). Ta byla 

seznámena s náplní práce vedoucího PS (svolávání PS, tvorba pozvánky, zápisu, atd). Iva Tomášková jako 

pedagog s více jak 5 ti letou praxí ve školství doloží svůj strukturovaný životopis. Ostatní členové PS byli 

seznámeni s náplní práce člena PS a jeho odpovědností/povinností. Vedoucí PS bude zpravodajem pro 

Řídící výbor MAP.  

 

5)  

Všichni členové podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou použity pouze pro potřeby 

projektu a po dobu realizace projektu. Členové byli seznámeni s výkazy práce, které bude shromažďovat hl. 

manažerka projektu. Pracovní skupina byla seznámena s Akční plánem, který byl vytvořen v rámci projektu 

MAP I. PS bude mít za úkol aktualizovat Strategický rámec MAP vzdělávání v ORP Konice do roku 2023 

včetně aktualizace akčního plánu.  

 

6)  

Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuze. Byly řešeny obecné problémy s financováním těchto 

kvalifikovaných lidí, problémy s rodiči, velké rozdíly mezi venkovskými a městskými školami. Nedílnou 

součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a vyžívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí  

vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. 

 

Závěry, úkoly: 

Návrhy témat na možné workshopy: 

- Jak má pracovat pedagog x asistent 

- pí. Slováková (Zlín) – workshop pro děti s autismem 

- UPOL – pí. Matulayová (věnuje se školské sociální práci) – např. workshop na téma komunikace s konfliktními 

rodiči 

- workshop na téma ,,setkání s výchovnými poradci škol“ 

- workshop na téma ,,kompenzační pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

 
Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Dodatečně bude zaslán zápis, Strategický rámec MAP a 

akční plán. PS se sejde ještě minimálně 1x do konce roku 2018. 

 

Přílohy: 
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- Pozvánka 

- Prezenční listina 

- Náplň činností PS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Náměšti na Hané dne 04. 09. 2018 zapsala: 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………………………………… 
         Ing. Kateřina Vičarová, v.r. 
 
Ověřila:  
 
         
        ………………………………………………………………….. 
 
         Mgr. Marta Husičková, v.r. 
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