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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, představení odborníka na rovné příležitosti Mgr. Michala Tačíka 

2) Seznámení s programem setkání  

3) Reflexe na minulé setkání – pozitiva x negativa x posun 

4) Zmapování dalších potřeb pro efektivní fungování v rovných příležitostech  

5) Nastavení jasného cíle metodou SMART 

6) Šikana – objevuje se? Jak s ní pracujeme? 

7) Aktivity pro práci s třídním kolektivem 

8) Společná diskuse 

9) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ Broumov 

Bc. Martin Minařík – Centrum pro rodinu 

Mgr. Michal Tačík – odborný poradce 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

 

Omluveni: 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 10. 10. 2018 

Čas zahájení jednání 14:30  

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 
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Margita Deňová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Alice Benešová – OSPOD 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

 

1) Zahájení, představení odborníka na rovné příležitosti Mgr. 

Michala Tačíka 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 14:30, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a znovu představila odborníka na rovné příležitosti Mgr. Michala Tačíka. Mgr. Tačík 

v předstihu navrhl program setkání pracovní skupiny. 

2) Seznámení s programem setkání  

Mgr. Baxová uvedla všechny body jednání, zeptala se přítomných na případné dotazy, 

doplnění programu a předala slovo Mgr. Tačíkovi. 

3) Reflexe na minulé setkání – pozitiva x negativa x posun 

Mgr. Tačík vyzval přítomné o doplnění pozitivních bodů zapsaných na flipchart z minulého 

jednání pracovní skupiny. Účastníci se shodli na tom, že se snaží co nejlépe nakládat s tím, co 

v tuto chvíli mají a doplnění jednotlivých bodů v tuto chvíli není aktuální. Mgr. Tačík uvedl, že 

jednou z dalších možností je zřízení koutku PPP, užší spolupráce se školním asistentem a 

sociálním pedagogem. Z vlastní praxe poznamenal možnost vytvořit pozici koordinátora 

asistentů pedagoga, kteří by se pravidelně scházeli a sdíleli příklady dobré praxe, využití 

inspirativního pozorování. I učitel může navrhnout téma, kterým se asistenti mohou zabývat. 

Mgr. Tačík se dále zabýval negativními body na flipchartu. Účastníci poznamenali, že 

problémem je stále nízký platový příjem pro asistenty pedagoga a nedostatečná podpora 

asistentů. Další body na flipchart nebyly uvedeny. 

Na minulém setkání byla na flipchart napsána také přání z hlediska rovných příležitostí. 

Mgr. Tačík znovu všechna zopakoval a vyzval k doplnění.  
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4) Zmapování dalších potřeb pro efektivní fungování v rovných 

příležitostech 

Členové pracovní skupiny shodně poznamenali, že spolupráce mezi jednotlivými sektory je 

lepší, posouvá se správným směrem, i když změny jsou drobné. Radnice města je prosociálně 

nastavená, od jara 2018 funguje spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Shoda 

panovala v nutnosti větší připravenosti budoucích učitelů univerzitami.  

5) Nastavení jasného cíle metodou SMART 

Mgr. Tačík si pro další práci s pracovní skupinou připravil metodu SMART. Po vysvětlení 

principu této metody a shodně stanovení specifického cíle – odloučené pracoviště PPP a 

romský asistent – přítomní došli k následujícím závěrům: 

Metoda SMART 

S - specifický Odloučené pracoviště PPP Romský asistent 

M – měřitelný Pomoc 2x měsíčně Pondělí–pátek 

A – akceptovatelný Ano Ano 

R – reálný Ověřit Ano-ověřit  

T - termínovaný Do 21. 12. 2018 Do 21. 12. 2018 

 

Mgr. Tačík hovořil o možnosti využití romského asistenta, přítomní do prosince zjistí 

možnost financování této pracovní pozice. Další možností je odloučené pracoviště PPP, jehož 

služby by usnadnily rodičům spolupráci s tímto subjektem a následně i se školou – odpadla by 

nutnost dojíždět na vyšetření do Náchoda. 

6) Šikana – objevuje se? Jak s ní pracujeme? 

Mgr. Tačík položil následující otázky: 

• Objevuje se šikana na školách na Broumovsku? 

• Pokud ano, v jaké formě? 

• Mají školy vnitřní krizový plán, pokud se šikana objeví? 

• Využívají externí pomoc? 
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Přítomní se shodli, že šikana se na školách neobjevuje a pokud ano, pracuje s ní školní 

psycholog ve spolupráci s učitelem. Externí odborník pro řešení krizových situací nebyl dosud 

využit. 

Mgr. Tačík představil projekt MIŠ – Minimalizace šikany, který staví na pochopení šikany 

prožitkem. Zapojení si vyzkouší role oběti i další, po absolvování kurzu následuje 40 hodin 

supervize + podpora pro U. 

7) Aktivity pro práci s třídním kolektivem 

• Projekt ODYSSEA – metodiky osobnost sociální výchovy, příklady dobré praxe 

• Časopis Integrace a inkluze ve školní praxi 

8) Společná diskuse  

Diskuze byla vedena k výše zmíněným tématům. Mgr. Tačík odpovídal na subjektivní dotazy 

přítomných.  

9) Ukončení 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:30. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční v listopadu 2018.  

O přesném termínu a času budou členové pracovní skupiny včas informováni. 

 

 

 

V Broumově dne 11. 10. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Michal Tačík 
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