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Zápis k zasedání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Datum konání:  26. 3. 2019 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Informace k dotazníkům, které byly zaslány na školy 
- Předběžné získané výsledky z dotazníků  
- Informace k plánovaným aktivitám projektu  
- SWOT analýza – z projektu MAP I a z výsledků dotazníků  
- Diskuze 

 

Zápis: 

- Zahájení setkání manažerkou projektu a vedoucí pracovních skupin 
- Informace k programu jednání 
- Informace k dotazníkům – členům PS byly podány informace k dotazníkovému šetření, které 

probíhá ze strany projektu MAP II. K dnešnímu dni má RT záznamové listy cca od poloviny škol. 
Zbylé školy budou urgovány k dodání. Na základě tohoto faktu budou výsledky z dotazníků 
řešeny až na dalším setkání PS. 

- Informace k plánovaným aktivitám projektu – 2. dubna proběhne seminář na téma „Světové 
války 20. století“ určeno pro učitele dějepisu a občanské výchovy. 21. května proběhne 
ukázkový seminář metody Fie. 10. června proběhne celodenní konference pro podporu 
polytechnického vzdělávání. O dalších aktivitách budou členové informováni. 

- SWOT analýza – doplňování či odstraňování bodů ze SWOT projektu MAP I 
o PO5 
o Silné stánky – vše je vyhovující, je dobrá spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 
o Příležitosti – rozvíjení dobré praxe; navázaní spolupráce s UJEP v rámci zvýšení počtu 

PP; inovativní metody výuky; Podchytit spolupráci s nadanými dětmi/žáky – koncept 
rozvoje osobnosti 

o Slabé stránky – stáří pedagogického sboru; málo personálu, málo absolventů; 
problém s praxemi – chybí pravidelná spolupráce, praktikanti dostávají „špatné“ 
patronáty (starší pedagogy apod.) 

o Hrozba – nedostatek kvalifikovaných PP; nekoncepční financován (chybí strategie, 
každou chvíli se financování mění); problém s dlouhodobým udržením připravenosti 
na přijetí žáků se SVP – neudržitelnost, tlak na PP 

- Diskuze 
o Problémem bývá zařazení dětí/žáků 
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