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Zápis ze setkání kulatého stolu  

 

Datum a čas konání: 1. 11. 2022 od 17:00 hod. 

Místo konání: učebna DDM Bučovice, Vyškovská 376, Bučovice 

Přítomní: 

Michaela Karlíková, členka PS Rovné příležitosti, školní psycholog ZŠ Bučovice 711 
Eva Kreizlová, koordinátorka projektu 
3 zástupci rodičů, dle prezenční listiny 
 
Zahájení 

Setkání kulatého stolu zahájila E. Kreizlová představením projektu MAP Bučovice a jeho realizace. 

Vysvětlila pojmy MAP a MAS, cíl projektu i příklady dobré praxe z jiných MAPů. Účastníci setkání 

obdrželi evaluační dotazníky k vyplnění. Setkání je tak součástí evaluačního šetření 

 

Téma kulatého stolu 

Následně předala slova M. Karlíkové za účelem prezentace stanoveného tématu – agendy školního 

psychologa a nejčastější problémy školáků, jejich zvládání postcovidového období a uvedení do tématu 

rovných podmínek s tím, kdo se na nich ve škole podílí.  

Prezentace „Rovné příležitosti optikou školního psychologa“ je digitální součástí zápisu.  

 

Diskuse  

Po ukončení prezentace M. Karlíková se uskutečnila diskuse k přednesenému tématu. S ohledem na 

osobní rovinu není uváděno.  

Následovala diskuse nad konkrétními možnými aktivitami projektu MAP jako součást a metodické 

vedení pro vyplnění evaluačního dotazníku. Následně bylo diskutováno i téma jednání školských rad.  

 

Návaznost na priority a cíle MAP III ORP Bučovice  

Setkání navazuje na cíle MAP, a to konkrétně: 

• Zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním školství  

• Podpora komunitního plánování a připravenosti projektů spolupráce v území. s účastníky byly 

diskutovány možné aktivity akčních plánů na nejbližší období.  
 

Propagace a pozvánky na Kulatý stůl byly distribuovány v celém regionu Bučovicka. Pro zveřejnění byly 

využity plakátovací plochy v Bučovicích, regionální portály bucovicko.cz, vyskovsko.cz, Bučovické 

noviny, webové stránky a facebookový profil projektu MAP, informování členů ŘV MAP Bučovice, členů 

PS MAP Bučovice ředitelé škol a školských zařízení, informace a sdílení rodičů. Přes veškeré vynaložené 

úsilí se kulatého stolu zúčastnili tři rodiče, dva zástupci z Rašovic a jeden zástupce z Bučovic.  

Digitální příloha: prezentace „Rovné příležitosti optikou školního psychologa“ 
 
Zapsala Eva Kreizlová. V Bučovicích 1. 11. 2022. 


