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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Představení, seznámení s problematikou 

2) Seznámení s hlavními tématy rovných příležitostí 

3) Pohled místních aktérů na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání 

4) Aktuální témata rovných příležitostí v ORP Broumov 

5) Diskuse 

6) Shrnutí, závěr  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

Margita Deňová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Bc. Martin Minařík – Centrum pro rodinu 

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

Omluveni: 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ, Broumov 

Mgr. Hana Židová – DD a MŠ, Broumov 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

Hosté:  

Mgr. Martin Dobeš – APZ 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 27. 11. 2018 

Čas zahájení jednání 16:30  

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 
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Mgr. Hana Nováková – Probační a mediační služba 

Ing. Miloš Andrš – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Bc. Miroslav Frömmel – DDM Ulita, Broumov 

Bc. Martina Durdincová – DD a MŠ Broumov 

 

1) Představení, seznámení s problematikou 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 16:30, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a odborníka na problematiku rovných příležitostí Mgr. Martina Dobeše z Agentury pro 

sociální začleňování. 

2) Seznámení s hlavními tématy rovných příležitostí  

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

dotazy. Protože nikdo z přítomných neměl námitky, přešla k jednotlivým bodům programu. 

Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupina byla navržena Mgr. Květoslava Golová. 

3) Pohled místních aktérů na problematiku rovných příležitostí ve 

vzdělávání 

4) Aktuální témata rovných příležitostí v ORP Broumov 

Výše zmíněné body byly na jednání sloučeny, nebyly oddělené.  

Mgr. Dobeš představil téma rovných příležitostí a Agenturu pro sociální začleňování, její 

hlavní činnost a cíle.  

Na úvod Mgr. Dobeš přečetl úryvek z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět – ukázka přátelství, 

i když chlapci nepocházejí ze stejné sociální skupiny. Dále informoval o výsledcích výzkumu, 

který se zaměřoval na šance na úspěch dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dle 

grafického zpracování výsledků je Česká republika na předposledním místě, za ČR se umístila 

pouze Malta. Ve vzdělávací politice ČR, dle tohoto výzkumu, je úspěch dětí podmíněn 

předsociálním předpokladem. Mgr. Dobeš položil pracovní skupině otázky: Jaká je šance ve 

vzdělávání pro děti, které nevyrůstají v podnětném prostředí? Jak je to na Broumovsku? Jsou 
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v ORP velké rozdíly mezi jednotlivými školami? Jaká jsou specifika „kvalitní školy“?  

Mezi odpověďmi zaznělo: 

• dětem chybí motivace, 

• mnohdy dětem chybí i stůl na psaní DÚ,  

• tlak společenské objednávky → vznik soukromých škol, 

• nerovnoměrný úbytek obyvatelstva, 

• tlak na zvedání mezd,  

• vzdělávací systém může dětem výrazně pomoci, ale i naopak, 

• velkým problémem je změna ministrů → změna přístupu ve vzdělávání, 

• kruh problémů, které se se změnou ministrů prohlubují, 

• nerovnoměrnosti ve vzdělávání se projevují především při přechodu mezi, 

školami (vesnice x město x kraj), 

• zátěží pro ZŠ jsou i nižší gymnázia → v Boumově cca 30 dětí odchází na 

gymnázium,  

• nízký rozpočet pro školy, 

• problémem problémovým dětí jsou jejich problémovější rodiče. 

Mgr. Dobeš představil soustavu KLIMA a vyzval přítomné k vyplnění mentální mapy na 

www.menti.com – možnost hlasování, konkretizace způsobu mapy…Přítomní obdrželi 

přístupový kód k mapě a samostatně ji vyplnili. Graf a celkové výsledky mentální mapy bude 

Mgr. Dobešem zaslán e-mailem. 

Mgr. Dobeš představil i výsledky TIMMS – podíl rozdílů žáku v matematice, přírodních 

vědách.  

5) Diskuse 

Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuze byla 

vedena k tématům programu. Přítomní diskutovali  např. o pozici sociálního pedagoga na 

Masarykově ZŠ, se kterým se v současné chvíli navazuje spolupráce. V DDM Ulita Broumov se 

s pozicí sociálního pedagoga bude pracovat od února 2019. Sociální pedagog má dosah i do 
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oblastí kam nedosáhne škola.  

V lednu 2019 proběhne schůzka se zástupci PPP HKH a PPP Náchod – možnost zřízení 

odloučeného pracoviště PPP v Broumově.  

6) Shrnutí, závěr 

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

telefonicky.  Dotazy mohou posloužit jako podklad pro navazující jednání pracovní skupiny. 

Mgr. Baxová poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:45. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční v březnu 2019 

v Broumově a přítomen na něm bude Mgr. Michal Tačík, který bude navazovat na svou 

dosavadní práci s pracovní skupinou. O přesném termínu setkání budou účastníci 

s dostatečným časovým předstihem informováni. 

 

 

 

V Broumově dne 29. 11. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Helena Sekelská 
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