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Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 
zde dne 19. května 2021 

Místo: Barvířův dům, Kutná Hora 

Začátek: 14:00 - 16:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Zahájení 

2. Představení nové vedoucí PS 
3. Sdílení dobré praxe - M. Karvayová 
4. Závěr 

1. Zahájení, 2. Představení programu 
Na úvod všechny přítomné přivítala manažerka projektu Kamila Drtilová, představila novou vedoucí 
pracovní skupiny pro rovné příležitosti Lucii Pleškovou a v krátkosti seznámila s programem tohoto 
setkání. 

3. Sdílení dobré praxe 
Slovo převzala Magdalena Karvayová, romská aktivistka v oblasti inkluzivního vzdělávání a zakladatelka 
spolku Awen amenca, která představila případ dobré praxe z Ostravy. Ve své práci reflektuje potřebu 
přístupu seshora, tedy na politické úrovni, ale zároveň i „grassrootově" neboli zespodu. Od roku 2014 
vede s kolegy zápisy romských dětí do kvalitních a nesegregovaných škol v Ostravě. Snaží se předávat 
rodičům v romské komunitě informace, díky kterým se mohou zodpovědně rozhodnout při volbě školy 
pro své děti. Za dobu svého působení zapsaly 800 romských dětí do klasických škol. 
Na Kutnohorsku se podpora rovných příležitostí také odehrává paralelně na dvou rovinách: jedna je v 
odborné a institucionální oblasti, druhá zespodu. Ve spolupráci s Eduzměnou začíná působit nová 
pracovní skupina „Kámoši kámošů", jejímž cílem je aktivně zapojit romskou komunitu a řešit otázky 
související se stereotypními přístupy ke vzdělávání Romů, kteří např. v Kutné Hoře navštěvují jen 
vyhlášenou ZŠ Kamenná Stezka a místní praktickou a speciální školu a do mateřských škol prakticky 
nedochází vůbec. Andrea Melechová informovala o aktuálně vznikajících mobilních týmech dětského 
duševního zdraví. Jeden bude působit při ZŠ Kamenná stezka a druhý ve Zruči nad Sázavou. 

4.Závěr 

Na závěr se s účastníky rozloučila Kamila Drtilová, poděkovala za spolupráci a popřála mnoho sil. 

Setkání bylo ukončeno v 16 hod. 
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Jana Maršíková, MAS Lípa pro venkov, z.s. 
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Kamila Drtilová, MAS Lípa pro venkov, z.s. 
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