
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti konaného dne 15. 10. 2019 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko 539 01 

Čas konání: 13:00 – 14:30 hodin 

Přítomni: 2 

 

Navržený program: 

1. Informace o zajištění odborníků na plánované setkání  

2. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV 

3. Diskuse připravované evaluační zprávy, analytické části a vyhodnocení akčního plánu 2019,  

 

1. Informace o zajištění odborníků na plánované setkání  

První bodem setkání bylo vzájemné informovování o tom, jak se jednotlivým členům podařilo zajistit 

odborníky pro setkání pracovní skupiny na téma začleňování žáků cizinců do výuky na základních 

školách. Bylo rozhodnuto, že setkání pracovní skupiny s odborníky proběhne 29. 11. 2019. Byli navrženi 

další odborníci, kteří by mohli na setkání přijít. Jejich oslovení zařídí členové pracovní skupiny. 

Organizačním zajištěním (pozvání škol, zajištění prostor a občerstvení, publicita atd.) byla pověřena Iva 

Groulíková. 

2. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV 

Členové pracovní byli seznámeni s Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP 

VVV. Následně bylo diskutováno, jak zajistit informace, které bude metodika obsahovat a které 

podrobně zmapují místní situaci ve vzdělávání, budou reflektovat její přednosti a nedostatky. Členové 

pracovní skupiny do příštího setkání se podrobně seznámí s Metodikou a připraví návrhy na její 

zpracování. 

3. Diskuse připravované evaluační zprávy, analytické části a vyhodnocení akčního plánu 

2019 

Dalším bodem bylo představení a připomínkování připravované evaluační zprávy, analytické části a 

vyhodnocení akčního plánu 2019, a to především posouzení, zda konkrétní aktivity navržené v akčních 

plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Lenka Šustrová byla pověřena 

zapracování připomínek a úpravě dokumentů. 

  



 

 

Úkoly vyplývající ze setkání  

• Oslovení odborníků, kteří by mohli na setkání přijít – členové pracovní skupiny 

• Organizační zajištění (pozvání škol, zajištění prostor a občerstvení, publicita atd.) - Iva 

Groulíková 

• Seznámení se s Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a 

příprava návrhů na jejího zpracování - – členové pracovní skupiny 

• Zapracování připomínek a úprava dokumentů MAP II – Lenka Šustrová 

 

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo naplánováno na 23. 10. 2019. 

Zapsala dne 24. 10. 2019: Lenka Šustrová 


