
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 24. 8. 2022, od 15:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu 

 Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

 Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Aneta Strachotová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

Cílem setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty. Zhodnocení situace a 

distanční výuky v době nouzového stavu 

 

1. Úvodní slovo 

Člen RT slečna Krupičková přivítala přítomné členy PS na posledním zasedání pracovní skupiny pro 

rovné příležitosti  v rámci projektu MAP II. Schůzka byla zahájena v 15:00 hodin v zasedací místnosti na 

MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2.  Informace o projektu 

Na úvod schůzky byly shrnuty veškeré informace k ukončení projektu Místní akční plány vzdělávání II. 

Byly zmíněny také informace o navazujícím projektu MAP III, který začne svou realizaci od 1. 9. 2022 a 

bude ukončen 30. 11. 2023. 
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3. Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

Slečna Krupičková předložila členům PS přehled školení, které proběhli za poslední monitorovací 

období projektu. Jednalo se o tyto aktivity: 

- Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost 2 (Zuzana Pavelová) 

- Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka (Iveta Musilová) 

- Logohrátky (Lucie Pavlicová) 

- Prevence ploché nohy (Petra Nyklová) 

- Matematika a fyzika v přírodě (Chaloupky) 

- Výuka v terénu I (Chaloupky) 

- Práce s knihou a čtenářská gramotnost, Bublifuk: „Jak se dělá komiks?“ (Klára Smolíková)  

- Jak na čtení – rozvoj čtenářské gramotnosti (Stanislava Emmerlingová) 

Po rekapitulaci proběhlo zhodnocení projektu. Slečna Krupičková rozdala přítomným hodnotící 

dotazníky. Společně si je pak všichni okomentovali. Pan Mikeš uvedl na otázku „Jak hodnotíte působení 

v pracovní skupině?“ -  „Ano, je zajímavé vidět věci v souvislostech, ne jen jednotlivé školy.“ Za 

nejpřínosnější považuje sdílení zkušeností s ostatními kolegy. Paní Škrdlová také zmínila, že „Bylo pro 

mě přínosné v oblasti síťování, přednášky byly zajímavé a část informací se dala velmi dobře přenést na 

naše hlavní pole působnosti - sociální práce.“ Ostatní členové měli možnost vyplnit dotazník online.  

4.  Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování  

Členům PS byly předloženy aktualizované dokumenty MAP II nutné k připomínkování. Všichni členové 

se vyjádřili kladně a neměly k dokumentům žádné připomínky a doporučili dokumenty ke schválení.  

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. Slečna Krupičková dodatečně 

vyvolala diskuzi na nominace členů do pokračujícího projektu MAP III.  

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a zhodnocení projektu 

MAP II.  

Ve Světlé nad Sázavou dne 24. 8. 2022 

Zapsala: Gustav Charouzek 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


