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Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Ill pro SO ORP Kutná Hora, Cl..02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022541 

ze dne 20. září 2022, od 13:00 do 14:00 hodin 

Místo: Barvířův dům, Kutná Hora 

Začátek: 13:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 

1. Zahájení 
2. Fungování PS ve školním roce 2022-23 

3. Akční skupiny 
4. Závěr 

1. Zahájení 

Na úvod setkání přivítala všechny přítomné vedoucí Pracovní skupiny Lucie Plešková a následovalo 

krátké představení účastníků a organizací, které zastupují. Lucie Plešková vysvětlila záměr tohoto 

setkání. V uplynulém období jsme se potkávali na různých setkáních - v rámci této pracovní skupiny 

(MAP), pracovní skupiny mezioborová spolupráce (EZ) nebo na tzv. "Kámoších kámošů". Vzhledem k 

tomu, že se jedná o velmi podobné aktivity a často stejné lidi, kteří se jich účastní, rádi bychom je 

zkoordinovali, aby se šetřil čas jednotlivých účastníků a zároveň byla zajištěna vzájemná 

informovanost. 
2. Fungování PS ve školním roce 2022-23 

Lucie Plešková představila návrh shrnout všechny dosavadní aktivity do jedné zastřešující „PS pro 

rovné příležitosti", která bude tematicky široká a více informační. Účastníci se sejdou cca čtyřikrát do 

roka v časové dotaci 1,5 - 2 hodiny. V případě vzniku aktuálního problému nebo rezonanci určitého 

tématu by mohla vzniknout menší akční skupina, která by fungovala paralelně a informovala ostatní. 

3. Akční skupiny 

Míša Jindrová (CPIC) nabídla zázemí jejich organizace pro paralelní skupinu k tématu ukrajinských 

uprchlíků, jejich začlenění do škol a adaptace na nové prostředí. S kolegyní Terezou Doležalovou 

navrhnou termín a osloví zainteresované osoby, kteří se tématu a práci s uprchlíky věnují. Lenka 

Hečková (ČOSIV,EZ) projevila zájem o účast v této podskupině. 

Miloš Březina (TDZ,Klubus) nabídl týmu CPIC proškolení v terapeutické technice STRONG, která je 

modelována pro práci s válečným traumatem. 

Kamila Drtilová informovala o chystaném workshopu "Ukrajinské děti ve třídě - příležitost pro inkluzi" 

pro zájemce, kteří se chtějí angažovat při integraci ukrajinských žáků do českých škol. Workshop 

připravuje organizace Step by step ČR. 

Jaroslav Jirásko doporučil sledovat MŠMT, které hodně podporuje adaptaci ukrajinských dětí a 

přenášet informace do škol. Poukázal na množství ukrajinských středoškoláků, kteří nejsou nikde 
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zapsaní a vypadávají ze systému. Hana Měkotová upozornila na potřebu opečování dětí, aby se mohly 
dobře adaptovat a následně se učit jazyk. Důležitá je i komunikace a argumentace směrem k široké 
veřejnosti. · 

Nadále bude fungovat skupina Kámoši kámošů, která je svým zaměřením specifická a věnuje se 
romské komunitě. Termíny pro tuto skupinu jsou domluvené do konce kalendářního roku, aby si 
zájemci o téma mohli rezervovat svůj čas (19.10., 23.11., 14.12. vždy v čase 15-17hodin). 

4. Závěr 

Závěrem setkání se Lucie Plešková rozloučila s přítomnými a předala vedení PS pro rovné příležitosti 
Haně Měkotové. Hana navrhla termíny příštího setkání 23. listopadu 2022 od 14hodin do 17 hodin, 
které by bylo propojené se skupinou Kámoši kámošů a poté 15. února 2023. 

Setkání bylo ukončeno v 14 hodin. 

Zápis zpracovala: 

~ .. 1,__./ ..................................... .. 
Jana Maršíková, MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Zápis ověřila: 

...... ~ť\0 ................................ . 
Kamila Drtilová, MAS Lípa pro venkov, z.s. 
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