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Zahájení setkání pracovní skupiny manažerkou projektu Ing. Veronikou Šturalovou a
představení programu setkání
Po úvodu následovalo podání informací o předběžných výsledcích ze sběru dat z Popisu
potřeb škol. Členové byli informováni, že celkové výsledky s vytvořením grafů budou
sestaveny po letních prázdninách. Důvodem je pozdní dodání zpracovaných popisů potřeb od
některých škol. Poté byli členům předneseny předběžné výsledky z jednotlivých témat –
čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, ostatní gramotnosti v jednotlivých otázkách
ze záznamových listů (jaké aktivity se realizují, jaké plánují, v čem byla škola úspěšná apod.).
K výsledkům se členové PS vyjadřovali – které aktivity znají, které by se mohly podpořit
z projektu MAP II, případně navrhovali v rámci témat nové aktivity.
o Spolupráce se seniory na čtení knih (plánovaná aktivita škol) – oslovení seniorů
(babičky a dědečkové) např. z domova pro seniory, „školková“ babička a dědeček.
V MŠ Dětský koutek výborně funguje „hudební babička“.
o Členové PS byli informováni o návrhu aktivit ve spolupráci se SPC z předchozího
setkání PS Rovné příležitosti.
Aktualizovaná SWOT-3 analýza byla poslána členům PS v pozvánce k setkání
Výsledky dotazníkového šetření z Mapování vzdělávacích potřeb – členům PS byly
představeny výsledky z mapování, především nejvhodnější dny v týdnu na vzdělávací akce,
délka vzdělávacích akcí. Podklady k mapování dostali členové před setkáním spolu
s pozvánkou.
Aktualizace SR a investičních priorit – podklady dostali členové PS v pozvánce na setkání. SR
spolu s investičními prioritami bez výhrad. Členové PS byli informováni o změně, která bude
provedena při další aktualizaci SROV. Tato změna ve větě v popisu cíle 5.2 byla navržena PS
rovné příležitosti.
V rámci informací k plánovaným aktivitám projektu byly podány informace k chystanému
ročníku TechDays 2019.
Po diskuzi následovalo ukončení setkání a rozloučení se členy PS. Další setkání proběhne
září/říjen 2019.
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