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Zápis z ustavující setkání Pracovní skupiny (PS) pro rovné příležitosti 

Termín: pondělí 21. 10. 2019 od 15:30 hod. 

Místo konání:  Vodárenská věž, Na Výšinách 1000/1, 170 00 Praha 7 

Účastníci: viz prezenční listina 

Zapsala: Michaela Svobodová 

Příloha:  prezentace v PP 

Další jednání PS: čtvrtek 21. 11. 2019 od 15:00 hod 

 

 Po přivítání a představení účastníků proběhlo představení cílů projektu MAP II a jeho aktuálního stavu 
včetně plánovaných termínů nejbližších akcí a také pracovních skupin projektu, kterých je šest: kromě 
rovných příležitostí je to matematická a čtenářská gramotnost, předškolní vzdělávání, cizí jazyky a 
financování, a jejich činnosti a úkoly (viz přiložená prezentace). 

 Předmětem činnosti PS bude mimo jiné posuzování navrhovaných aktivit škol z hlediska rovných 
příležitostí a diskuse nad daty sebranými v rámci dotazníkového šetření k problematice RP, které 
realizoval MHMP v září 2019. 

 Paní radní, Mgr. Hana Šišková, představila široké portfolio aktivit, které MČ Praha 7 
zprostředkuje/realizuje pro mateřské a základní školy, které zřizuje. 

 PS pro rovné příležitosti je specifická v tom, že jejímu ustavení předchází setkání zástupců různých 
organizací (ČŠI, organizací sociálních služeb, vedení škol, zřizovatele, neziskových vzdělávacích či 
sociálních organizací, organizací působících v neformálním vzdělávání apod.), kteří diskutují na téma 
rovných příležitostí. 

 Diskuse proběhla pod vedením garantky pracovní skupiny, Mgr. Jany Skalkové, DiS., a přinesla řadu 
zajímavých podnětů pro další směrování PS, účastníci také diskutovali o třech vybraných oblastech, viz 
níže.  

 1. řádné zasedání PS se uskuteční 21. 11. 2019 v prostorách MČP7, detašované pracoviště Veletržní 
33, Praha 7. Setkání se mohou účastnit, krom řádných členů, také další účastníci, nicméně je třeba se 
předem nahlásit členům realizačního týmu MAP II (kuldovam@praha7.cz), aby bylo možné 
organizačně zajistit vyšší účast.  

 Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu/sdíleného disku. Účastníci ustavujícího setkání 
budou mít vždy k dispozici informace o aktuální činnosti PS (min. formou zápisu), dále mohou být 
přizváni na tuto PS či jinou jako hosté/odborníci na různá témata.  
 

Podněty 

Účast dětí ze sociálně slabších rodin na finančně náročných aktivitách škol 

Rovné příležitosti pro dívky a hochy v oblasti vzdělávání, přípravy na povolání, ale také zapojování 
učitelů i učitelek do výuky 

Složité rodinné poměry (střídavá péče, rozvod,…), komunikace s rodiči v dané situaci 

Sociální znevýhodnění – důraz na zapojení dětí již v předškolním věku 

Co největší individualizace podmínek pro zapojení dětí do vzdělávání, diferenciace potřeb 

Rovné příležitosti pro obě pohlaví 

Rozdílné rodinné zázemí a hodnotové nastavení 

Mezigenerační dialog a propojení 

Respekt k osobám s postižením, handicapem apod. 

Začlenění dětí s OMJ, podpora pro romské děti 

Provázanost různých typů služeb – sociální, zdravotní a vzdělávací, psychologický a psychiatrický aspekt 
(komplexní řešení situace dítěte/rodiny) 
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Moderace výsledků vzdělávání, nastavení kritérií pro hodnocení dítěte/žáka i učitele 

Školská poradenská pracoviště – zmapování a posílení 

Asistenti pedagoga – síťování, důraz na další vzdělávání 

Možnosti školské sociální práce 

Nastavení objektivních kritérií hodnocení od zahájení školní docházky (rozdílnost přístupu učitelů)  

Nedostatečné kompetence v oblasti třídnictví u absolventů (školská sociální práce) 

Zrovnoprávnění odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků oproti jiným profesím 

 

Oblast Co funguje? Co se nedaří? Jak to zlepšit? 
Jak může pomoci MAP II? 

Odlišné sociální 
potřeby 

 obědové konto 

 příspěvky na kroužky 

 zázemí pro NNO a p. o. 
(Vodárenská věž, 
předškolní klub při 
azylovém domě) 

 příspěvky na vstupy 

 rozdílnost škol 
(„směrování“ dětí 
do škol) 

 provázanost všech 
služeb (soc., zdrav., 
vzdělávací) 

 finance, ohodnocení 

 pozice sociálního 
pedagoga/asistentů 

Odlišné rodinné 
prostředí 

 Podpora žáků OMJ 
(kurzy, učebnice) 

 OSPOD (většinou) 

 vzdělávání učitelů 
v tématu rovné 
příležitosti 

 počet dětí ve 
třídách 

 spolupráce s PPP 

 mapování rodinného 
prostředí 

 MAP = funkční síť 
externí podpory 

Odlišný přístup 
pedagogů 

 role ředitele 

 fungování kulturních 
akcí 

 školení pro pedagogy 

 role ředitele  vzájemné návštěvy, 
sdílení 

 provázející učitelé 

 


