Zápis k zasedání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Datum konání:
Přítomni:

4. 12. 2018
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
-

Úvod
Závěrečná sebehodnotící zpráva z projektu MAP ORP LITOMĚŘICE: informace, připomínky,
diskuze
Aktualizace dokumentace MAP: aktuální informace, analytická část, SWOT analýza
Informace k popisu potřeb škol – sběr informací, dotazníky, plánované výjezdy do škol
Aktualizace akčního plánu – informace, sběr námětů
Diskuze

Zápis:
-

-

-

-

V úvodu vedoucí pracovních skupin přivítal členy pracovních skupin na zasedání a představil
program dnešního zasedání
Závěrečná sebehodnotící zpráva: všichni členové PS obdrželi závěrečnou sebehodnotící zprávu
předem k jejímu prostudování. RT podal informace k této závěrečné zprávě a následně dal
prostorů členům k vyjádření, připomínkování či návrhům k této zprávě. Ze stran členů byla přijata
tato zpráva bez námitek.
Aktualizace dokumentace MAP: RT podal informace „Co nás čeká v projektu“ – aktualizace
dokumentu MAP, v současné době probíhá aktualizace analytické části. V rámci SWOT analýzy
probíhá její aktualizace, tato analýza bude se rozklíčovávat na jednotlivé gramotnosti a témata
(ČG, MG, PT, rovné příležitosti). V rámci projektu je potřeba zpracovat dokument týkající se
rovných příležitostí.
Informace k popisu potřeb škol: v současné době realizační tým připravuje podklady pro sběr
potřebných informací. Získané informace nebudou zveřejněny. Návrh RT, jak získat potřebné
informace je: individuální diskuze na školách v časovém rozmezí cca 15 min ve spolupráci se
zástupci škol v rámci podaktivity 2.7 a následně setkání ředitel plus zřizovatel. Po podání byl dán
prostor k diskuzi a dalším návrhům týkajícím se sestavování popisu potřeb škol. Z této diskuze
vzešel námět na omezení rozesílaní dotazníků, vzhledem k množství dotazníků, které školám
chodí, vč. Toho, že ne vždy dotazovaný vyplní vše a popravdě. Dále bylo posouzeno jako vhodné
následné setkání i se zřizovateli a jedním z návrhů bylo i využití školských fór a anket ze škol.
Aktualizace akčního plánu – součástí aktualizace dokumentace MAP bude i aktualizace a tvorba
nových akčních plánů. Po celou dobu je možné zasílat či na zasedáních pracovních skupin předávat
realizačnímu týmu své náměty, připomínky apod.
o Informace k probíhajícím aktivitám zabývající se tématem rovné příležitosti.
o V rámci aktivit s tématikou rovných příležitostí v projektu MAP I nevzešly aktivity
spolupráce pro prioritní oblast (PO) 5. Z tohoto důvodu dojde k aktualizaci = rozšíření této
prioritní oblasti. V rámci této PS dojde ke sběru informací, aby došlo k nastavení nových
cílů, SWOT analýzy atd.
o Již není povinnost brát dvouleté děti do mateřských škol, i z tohoto důvodu dojde ke
změně u PO 5, kdy je jeden z cílů zaměřen na tuto povinnost
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Návrh – zaměření na talentované děti, např pan Voženílek (NIDV). Semináře pro ZŠ a MŠ,
především pro základní školy.
Diskuze:
o Koordinátorka Hádková podala informace ke svému připravovanému projektu – na příští
schůzce předložení projektu zabývajícím se nadanými dětmi a žáky.
o Problém ve vyhledávání dětí a žáků mimořádně nadaných.
o Problémem je i zahlcenost poraden.
o Uspořádat výměnu zkušeností asistentů.
o ZŠ a MŠ Ploskovice – nabídka ukázky Feuersteinovy metody.
o Návrh na lektory zabývající se tématem nadaných dětí a žáků
o Pozvánka Martin Hak, na jaře, ve spolupráci s Grimovou a Hádkovou.
Další předpokládaný termín setkání PS je začátek února 2019. NA tomto setkání se bude dále řešit
SWOTA analýza, v rámci ICT sdílení poznámek pro pracovní skupiny.
Ukončení zasedání
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