
 

 

Zápis ze setkání PS Rovné příležitosti a PS Financování konaného dne 18. 11. 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: 11 (dle printscreenu prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1) Úloha pracovních skupin ve vazbě na Střední článek ve vzdělávání (Mgr. Eva 

Feyfarová) 

2) Projednání aktualizace analytické části a strategické části MAP, implementačních 

aktivit  

3) Projednání evaluačních činností 

4) Konkrétní výstupy pro akční plán  

Úloha pracovních skupin ve vazbě na střední článek  

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 předal slovo Mgr. Evě Feyfarové, která přestavila roli pracovních skupin ve vazbě na 

připravovaný Střední článek ve vzdělávání. Uvedla úlohu PS v návaznosti na dílčí cíle MAP, kde 

především Dílčí cíl 3, který řeší zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř 

škol a v území (tzn. dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka v inkluzivní škole), 

představuje stěžejní náplň činnosti pro PS Rovné příležitosti. Stručným představením Kodexu 

školy byla upřesněna souvislost mezi naplňováním rovných příležitostí v rámci tzv. „Šablon“, 

tj, které jsou praktickým nástrojem zvyšování kvality vzdělávání ve školách.  Smyslem činnosti 

pracovních skupin tedy je tedy na základě průběžně vyhodnocených dat (dostupných na úrovni 

ORP, zpracování zajistí MAP) a společně s místními partnery (školy, zřizovatelé), 

zaměstnavatelé, rodiče apod.) identifikovat aktuální potřeby ve vzdělávání a dále shodnout se 

na tom, co je reálné řešit za pomoci lokálních zdrojů a jakým způsobem. S návrhy, jak tato 

řešení financovat, aby byla dostupná všem, pomáhá PS financování.  

2) Projednání aktualizace analytické části a strategické části MAP, implementačních aktivit 

Členové byl představen strategický plán MAP, jeho jednotlivé části. Byla konzultována SWOT 

3 analýza. Možnosti zachycení silných a slabých míst projektu MAP, návrhy a aktualizace priorit 

a cílů. Zhodnocení implementační části probíhalo především s ohledem na rovné přístupy ve 

vzdělávání.  

3) Projednání evaluačních činností – pracovní skupiny projednávaly harmonogram 

plánovaných evaluací a dostaly možnost pro vyjádření se k sebehodnotící zprávě 

 



 

 

Výstupy pro akční plán dle aktuálních potřeb škol  

Z diskuze o aktuálním stavu vyplynuly jako hl. oblasti k řešení: Potřeba konektivity škol. 

Posilovat vnitřní motivaci se vzdělávat – od MŠ jako začátku investic do vzdělání. Citlivost 

tématu vyrovnání rozdílů mezi školami. Vyhodnotit míru zapojení do distanční výuky x zlepšení 

samostatnosti žáků a dětí.  

Úkoly vyplývající ze setkání 

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

 provést potřebné úpravy v projednané dokumentaci (L. Černík) 

 připravit podklady pro evaluaci (členové PS) 

 připravit dokumenty ke schválení a předložit je Řídicímu výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  


