
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou III, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 
 

Název projektu: Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou III 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067 

 

Datum konání: 23. listopadu 2022, od 14:00 hodin 

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení projektu MAP III 

3. Představení členů PS 

4. Cíle a hlavní myšlenka pracovní skupiny 

5. Aktivity projektu 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 23. listopadu 2022 ve velké zasedací 

místnosti ve Světlé nad Sázavou.  Jednalo se úvodní setkání v rámci nového projektu Podpora 

vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou III.  

 

2. Představení projektu MAP III  

Na začátku projektová manažerka Nikola Krupičková představila realizační tým a přivítala nové členy 

pracovní skupin. Dále přiblížila základní informace o projektu a uvedla členy PS.  

Projekt Místní akční plány vzdělávání III bude realizován 15 měsíců a to od září 2022 do listopadu 

2023. Hlavní myšlenkou projektu je i nadále podporovat vybudované vztahy s organizacemi zajišťující 

vzdělávání dětí a žáků v území. Cílem je společné strategické plánování, sdílení zkušeností a vzájemná 

spolupráce místní aktérů ve vzdělávání. V rámci projektu jsou také tvořeny strategické dokumenty.  
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Kromě pracovní skupiny pro rovné příležitosti jsou v projektu realizovány další čtyři pracovní skupin 

– čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, financování a polytechnické vzdělávání. Je 

plánována vzájemná spolupráce napříč pracovními skupinami, který by mohla do projektu přinést 

zajímavé propojení různých témat a tematických oblastí.  

Do projektu je zapojeno 13 subjektů, kterými jsou především základní školy, mateřské školy a 

základní umělecké školy.  Partnery projektu jsou i zařízení neformálního vzdělávání nebo 

nízkoprahová zařízení. 

Projet se od minulé liší především tím, že není možné realizovat aktivitu implementace MAP. Není 

tedy možné realizovat implementační aktivity, které byli v minulém projektu velmi oblíbené u 

pedagogických pracovníků. Naopak novou aktivitou v projektu je evaluace procesu místního akční 

plánování.  Evaluaci, bude provádět externí evaluátor. Hlavním cílem je vyhodnocení procesu 

místního akčního plánování ve vzdělávání v programovém období 2014-2020. Na základě evaluačních 

otázek, bude zpracován výstup, kterým je závěrečná evaluační zpráva. Evaluátor byl již osloven a nyní 

je v plánu první úvodní schůzka, která povede ke stanovení evaluačního harmonogramu a 

rozplánování této aktivity.  

Pracovní skupina byla informována o plánovaném ustavujícím zasedání Řídícího výboru. Na setkání 

byly  dispozici dokumenty, které jsou v plánu schvalovat na Řídícím výboru (Statut, Jednací řád, 

Komunikační plán, Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnosti).  

Přítomní členové pracovní skupiny byli s předstihem informování o naplánované aktualizaci 

Strategického rámce, která proběhne během února.  RT také informoval přítomné o novinkách 

z oblasti vzdělávání, které získal v rámci setkání MAP a KAP na Vysočině.  

 

3. Představení členů PS 

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti je tvořena zástupci z různých oblastí (zástupce DDM, zástupce 

nízkoprahového zařízení, učitelé, zástupce centra na podporu cizinců). Prvního setkání se zúčastnili 

čtyři členové. Nepřítomní se s dostatečným předstihem omluvili. Pracovní skupiny se personálně 

obměnila oproti minulému projektu MAP II.  V průběhu setkání měli účastníci možnost představit 

organizaci, kterou zastupují a informovat o aktivitách, kterým se věnují.  

 

Pracovní skupina pro rovné 

příležitosti 

Olga Fialová  

Romana Šťastná 

Lucie Škrdlová 

Jana Špiňarová 

Markéta Mochťaková 
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4. Cíle a hlavní myšlenka pracovních skupin 

Hlavní myšlenkou je vzájemná diskuze a vzdělávání. Zapojením členů z různých oblastí je zajištěna 

diskuze o problematické z různých úhlů pohledů. Skupina se také bude zabývat nastavením rovných 

příležitostí a selektivností vzdělávacího systému i uvnitř škol.  

 

5. Aktivity projektu 

Hlavní aktivitou je řízení projektu a místní akční plánování III.  Místní akční plánování III zahrnuje 

rozvoj a aktualizaci MAP  a Evaluaci procesu místního akčního plánování. Přítomní byli podrobně 

seznámeni s jednotlivými aktivitami a očekávanými výstupy.  Slečna Krupičková také zmínila výhody 

zapojení do pracovních. Za největší přidanou hodnotu považuje sdílení příklad dobré praxe, možnost 

výjezdních akcí (inspirace v jiném zařízení) nebo společné plánování aktivit, které jsou nejvíce 

potřebné v území.  

 

6. Diskuze 

Na setkání byly předány různé tipy a nástroje inspirace z oblasti školství, které RT získal v rámci 

setkání MAP a KAP na Vysočině.  V závěru přítomní zmiňovali, co od projektu očekávají a společně 

vznášeli  konkrétní témata, kterými by chtěli zabývat na dalších setkáních.  Pracovní skupina by 

především ráda zapojila do PS/pozvala na setkání zástupce OSPOD.  

 

7. Závěr 

Zástupci RT poděkovali za účast na setkání. Další setkání je naplánováno na únor 2023. Uskuteční 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 23. listopadu 2022 

 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Ověřil: Romana Šťastná 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


