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Zápis z workshopu a úvodního setkání pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, workshop 

2) Představení členů pracovní skupiny 

3)  Seznámení s obsahem práce v pracovní skupině pro rovné příležitosti 

4)  Vytvoření popisu stávajícího stavu rovného přístupu ke vzdělávání 

5)  Společná diskuze k tématu 

6)  Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ Broumov 

Mgr. Alice Benešová – OSPOD při MěÚ Broumov 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

Mgr. Květoslava Golová –Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

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

Nepřítomni: Bc. Martin Minařík, Margita Deňová 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 20. 3. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1,  

550 01 Broumov 
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1) Zahájení 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 15:00. S ohledem na charakter 

pracovní skupiny (PS) byl součástí úvodního setkání i workshop z hlediska rovných příležitostí. 

Zároveň byli vybráni stálí členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

2) Představení členů pracovní skupiny  

Mgr. Baxová představila členy pracovní skupiny a seznámila je s programem úvodního 

setkání.  

3) Seznámení s obsahem práce v pracovní skupině pro rovné 

příležitosti 

Po přivítání účastníků a seznámení s programem úvodního setkání bylo sděleno ze strany 

zástupců realizačního týmu MAS Broumovsko+, jaký je obsah jednání pracovní skupiny. 

Především se jedná o posuzování návrhů aktivit do akčního plánu z hlediska rovných 

příležitostí, spolupráci a aktualizaci dokumentu MAP, aktualizaci SWOT analýzy, konkrétní 

návrhy na řešení problémů a na podporu spolupráce. Setkání pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti je zároveň platformou pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a diskuzní fórum. 

Na pracovní skupinu bude pozván 2x ročně odborník na problematiku rovných příležitostí. 

Představena byla také Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3  

OP VVV, která byla vydána ŘO OP VVV až po podání žádosti o podporu. Pracovní skupina pro 

rovné příležitosti byla ustanovena před vydáním závazné Metodiky, i přesto je však, dle 

vyjádření MŠMT, závazná a aktivity z ní povinné. 

Členové pracovní skupiny se jednoznačně shodli, že Metodika je po formální i obsahové 

stránce napsaná nekvalitně, aktivity v ní uvedené nevycházejí z reálných potřeb ve vzdělávání 

a zároveň jsou velmi těžko měřitelné. Obava panuje z ochoty ředitelů škol vyplňovat dotazník, 

který Metodika vyžaduje. 

4) Vytvoření popisu stávajícího stavu rovného přístupu ke 

vzdělávání 

Pro každého člena pracovní skupiny byla připravena SWOT analýza vycházející z MAP I. 

Účastníci byli vyzváni k popisu aktuální situace v území. 
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Shoda panovala k názoru, že v ORP Broumov je absence programů a podpůrných aktivit 

pro děti a žáky z prostředí, kde jsou vychovateli prarodiče, případně matky samoživitelky.  Další 

oblastí, kde v současnosti chybí dostatečná podpora, je vzdělávání osob s fyzickým postižením. 

Praxe jedné školy uvádí, že bezbariérovost není elementárním problémem začleňování těchto 

osob. Dále by jistě stálo za zamyšlení, zda lze nějak pomoci rodinám, jež postihne smrt jednoho 

z rodičů příp. když se v rodině objeví vážná nemoc dítěte/rodiče. Vysoké množství možností z 

hlediska příležitostí nejen ve vzdělávání existuje pro romskou komunitu, která však těchto 

příležitostí spíše nevyužívá a opakují se stále stejné hrozby ohrožující jejich vzdělávání. Většina 

členů pracovní skupiny má mnohaleté zkušenosti se vzděláváním Romů a jejich socializací, znají 

problematické rodiny i způsob komunikace s těmito rodinami. 

Na školní instituce je ze strany státu tlačeno na rychlou změnu stávajícího stavu, avšak 

přibývá administrativní zátěže a omezují se pravomoci institucí (např. OSPOD). 

Členové pracovní skupiny se tak zaměřili na popis negativní stránky SWOT analýzy. 

5) Společné diskuze k tématu 
 

Diskuze byla vedena k výše zmíněným tématům. 

 

Mgr. Baxová vyzvala účastníky k doplnění návrhu na pozitivní stránky SWOT analýzy do 

příštího setkání a přípravu konkrétních dotazů na odborníka pro rovné příležitosti. 

 

6) Ukončení 
 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 16:00. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční dne 10. 5. 2018 v 15:00 

v Broumově.  

 

Na příští pracovní skupinu byl přizván jako host Mgr. Michal Tačík. 

 

 

V Broumově dne 23. 3. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová 
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