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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) Vytvoření popisu stávajícího stavu rovného přístupu ke vzdělávání 

4) Efektivní metody rovného přístupu ke vzdělávání  

5) Přiblížení života Romů a jejich pohled na školství 

6) Komunikace s rodiči z hlediska rovných příležitostí 

7) Psychologická intervence učitele 

8) Společná diskuse 

9) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ Broumov 

Bc. Martin Minařík – Centrum pro rodinu 

Margita Deňová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Michal Tačík – odborný poradce 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+ 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

Omluveni: 

Mgr. Alice Benešová – OSPOD 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 10. 5. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Kuchyňka Masarykovy ZŠ Broumov, 

Komenského 312, 550 01 Broumov 
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Hosté: 

Bc. Ivana Jančová – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Broumov 

 

1) Zahájení, představení odborníka na rovné příležitosti Mgr. 

Michala Tačíka 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

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

v předstihu obeznámen s obsahem práce pracovní skupiny a zápisem z úvodního setkání 

pracovní skupiny. Mgr. Tačík poté řekl několik vět o své osobě a dosavadních pracovních 

zkušenostech. Mimo jiné je patří mezi zakladatele Lebeda Jičín o.p.s, společnosti sdružující 

osoby ať už s mentálním, fyzickým, sociálním postižením. Nedílnou součástí je osvěta široké 

veřejnosti pořádání vzdělávacích pořadů a přednášek právě s tematikou handicapu, 

znevýhodnění, či jinou aktuální a zajímavou.  

2) Seznámení s programem setkání  

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

dotazy a poté předala slovo Mgr. Tačíkovi. 

3) Vytvoření popisu stávajícího stavu rovného přístupu ke 

vzdělávání 

Mgr. Tačík vyzval přítomné o popis aktuálních kladných a záporných stránek vzdělávacího 

procesu na Broumovsku. Jednotlivé body byly zapisovány na flipchart.  

Mezi kladné stránky byly uvedeny např.: 

● spolupráce s ostatními subjekty (OSPOD…), 

● dostatek zájmové činnosti, 

● vztahy maloměsta, 

● lidský faktor – osazenstvo OSPOD, 

● spolupracující zástupce romské komunity… 
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Mezi záporné stránky byly uvedeny např.: 

● úbytek obyvatelstva, 

● nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

● absence poradenských zařízení, 

● vztahy maloměsta… 

4) Efektivní metody rovného přístupu ke vzdělávání  

Na Masarykově základní škole vyzkoušeli jednu z možností pomoci, a to prostřednictvím 

doučování, kdy na doučovací hodiny chodili také rodiče dětí a žáků. Vzhledem k časové 

náročnosti zainteresovaných osob se tento model jeví dlouhodobě neefektivní. 

Mgr. Tačík při následující aktivitě nalepil barevné lístečky na záda všem přítomným a vyzval 

je, aby se bez použití komunikačních kanálů rozdělili do dvojic podle barvy lístečku. Výsledkem 

byly dvojice a jedna samostatná osoba, která se nepřiřadila k nikomu, protože měla odlišnou 

barvu lístku než ostatní. Cílem bylo seznámit s možnou aktivitou pro děti a žáky, která navozuje 

představu, jak se cítí dítě vyloučené a odmítané kolektivem, z důvodu jakékoli odlišnosti. 

Pracovní skupina následně diskutovala další modifikace této hry. 

Ing. Vytlačilová hovořila o možnostech financování doučování a školních asistentů 

z projektů zjednodušeného financování tzv. Šablony II.  

Mgr. Tačík přispěl do diskuze s informací o využití sponzorských darů a jakým způsobem 

případně hledat sponzory v ORP. 

5) Přiblížení života Romů a jejich pohled na školství 

Mgr. Tačík si pro další práci s pracovní skupinou připravil komiks pro starší školní věk, který 

přibližuje život Romů a jejich stručnou historii. Seznámil tak přítomné se specifiky života Romů. 

Paní Deňová velkou měrou přispěla do diskuse a poskytla tak důležité informace o komunitě a 

života v ní. 
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6) Komunikace s rodiči z hlediska rovných příležitostí  

Účastníci jednání se shodli, že spolupráce s některými rodiči z pohledu rovného přístupu 

bývá náročnější – někteří rodiče nespolupracují, spolupracují s minimálním dopadem na 

problematické oblasti, učitelé se proto primárně věnují cíli vzdělávacího procesu a tomu, co je 

součástí jejich práce.  

Možností je uspořádání vzdělávací akce na podporu komunikačního kanálu rodič-učitel.  

7) Psychologická intervence učitele 

Téma psychologické intervence učitele nebylo primárně zmiňováno, bude projednáno na 

jedné z dalších pracovních skupin v podzimních měsících. 

8) Společná diskuse  

Diskuze byla vedena k výše zmíněným tématům. Mimo jiné zazněla i připomínka důležitosti 

psychohygieny učitele. Bc Jančová uvedla pozitivní zkušenosti s individuální supervizi – 

pedagogičtí pracovníci by tuto možnost také uvítali. 

Na samotný závěr setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti vyzval Mgr. Tačík 

přítomné, aby každý napsal na flipchart, jaká jsou jeho přání a ideální stav pro práci s dětmi 

z hlediska rovných příležitostí. Mimo jiné požádat účastníky, aby nebyli nijak limitováni a na 

flipchart napsali i nereálná přání. Na jedné z dalších pracovních skupin s tímto seznamem dále 

pracováno.  

Mimo jiné bylo uvedeno např.: 

● méně administrace ve škole, 

● větší podpora rodičů, 

● více vzájemného porozumění a méně zbytečných konfliktů, obviňování a závisti… 

Mgr. Baxová vyzvala účastníky, aby případné další dotazy zaslali e-mailem, odpovězeno na 

ně bude na dalším jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.  
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9) Ukončení 
 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 17:30. 

 

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

 

 

 

V Broumově dne 31. 5. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Helena Sekelská, Mgr. Květoslava Golová 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/

