
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti 

konaného dne 21. 10. 2020 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: On-line platforma Google meet,  

Čas konání: 13:00 – 14:30 hodin 

Přítomni: 13 (dle printscreenu prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1. Aktuality v MAP ORP Hlinsko II (Bc. Lukáš Černík) 

2. Představení Partnerství 2030+ (Mgr. Eva Feyfarová) 

3. Představení Středního článku ve vzdělávání (Mgr. Eva Feyfarová) 

4. Sdílení zkušeností z distanční výuky, inspirace (Mgr. Eva Feyfarová) 

1. Aktuality v MAP ORP Hlinsko II  

Po úspěšném navázání internetového spojení si vzal slovo Lukáš Černík, vedoucí projektový manažer 

MAP II Hlinecko, aby přivítal přítomné a představil jim hlavní body programu setkání. Následně uvedl 

akce, které již byly v rámci projektu MAP II realizovány a které realizovány teprve budou.  

 

2. a  3. Představení Partnerství 2030 a Střední článek ve vzdělávání 

Ve druhé části si vzala slovo Mgr. Eva Feyfarová a představila dlouhodobé koncepce ve vzdělávání ČR 

a jejich souvislost s realizací projektů místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP), které 

představují částečné ověření plánovaných procesů v praxi, na úrovni ORP. 

Zazněly také dopady projektů MAP do praxe - návaznost dotací (plánování investic v IROP a podpora 

škol v OPVVV-tzv. Šablony) a smysl činnosti pracovních skupin financování, rovné příležitosti, inkluze.  

A také směřování čerstvě vyhlášeného projektu MAP III a predikce průběhu MAP IV. Jako příklad 

zahraniční inspirace byly prezentovány zkušenosti z již funkčního modelu moderní koncepce vzdělávání 

v Kanadě.  

4.  Sdílení zkušeností z distanční výuky, inspirace  

Poté byly představeny některé příklady z dobré praxe distanční výuky v době protiepidemických 

opatření. Zvláštní důraz byl kladen na žáky ze sociálně znevýhodněných rodin. Na tuto poslední část se 

spontánně rozpoutala také diskuze podnětná k dalším možným krokům. 

Úkoly vyplývající ze setkání 

 oslovit nové členy s nabídkou zapojení do PS Rovné příležitosti (L. Černík) 



 

 

 zjistit efektivitu dopadů distanční výuky na žáky ze sociálně vyloučených rodin 

(L. Černík) 

Zapsal dne 21. 10. 2020: Lukáš Černík, vedoucí manažer MAP ORP Hlinsko II 

 


