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Zápis k setkání PS pro rovné příležitosti 

 

Datum konání:  23. 10. 2018, 10.00 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Představení činnosti pracovní skupiny 
- Představení implementačních aktivit pro podporu rovných příležitostí, které jsou zahrnuty v 

Akčním plánu MAP 
- Návrh dalších aktivit pro podporu RP – náměty ze strany členů PS 
- Diskuze 

 

Zápis: 

- V úvodu byli představeni jednotliví členové pracovní skupiny, vedoucího pracovních skupin, 
koordinátor inkluze a ostatní členové realizačního týmu. 

- Po představení jednotlivých členů byla představena náplň práce PS - vzájemné vzdělávání, přenos 
zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a 
selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol, posouzení navržených konkrétních aktivit v 
akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání, vytvoření popisu 
stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, 
které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu a aktivní spolupráce na celém 
procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP. 

- Dále byla představena témata nastavena v MAP I, včetně SWOT analýzy k jednolitým prioritním 
oblastem, vyjma prioritní oblasti 2 a aktivity v akčním plánu čtenářskou gramotnost, pro 
matematickou gramotnost a pro CJ, PT a ICT, aktivity pro spolupráci aktérů, aktivity pro zájmové 
a neformální vzdělávání a jako poslední aktivity pro společné vzdělávání, začleňování do 
společnosti (Rovné příležitosti) 

- V druhé půli setkání měli možnost členové PS navrhnout aktivity a náměty pro podporu rovných 
příležitostí.  

- Následovala diskuze 
o V rámci ostatních projektů vznikají metodické týmy, kabinety (NIDUV, APIV, SYPO apod.) 
o Supervize – pozor na předsudky a na rozdíly mezi supervizí, koučinkem a mentoringem 
o iKAP ve spolupráci s PPP pořádá seminář „Kybergrooming a sexting“ s metodikou 

prevence a praktickým nácvikem činností, jak předcházet rizikovým situacím. Návrh =  
„přinést“ do Litoměřic pro školy. 
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