Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“
konané dne 7. 11. 2018 od 13,30 h na ZŠ a MŠ Oloví.
Dne 7. 11. 2018 se sešly v Kulturním domě Březová na svém 1. setkání členky Pracovní
skupiny pro rovné příležitosti „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574).
Přítomní členové pracovní skupiny: dle prezenční listiny
Program pracovní skupiny:
1) úvod, seznámení s programem
2) seznámení s Metodikou pro rovné příležitosti a z ní vyplývajícími povinnostmi
3) připomínkování dokumentu Školní inkluzivní koncepce (ŠIK) pro I-KAP
4) diskuze nad dalšími možnými tématy
1) Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné, uvedla a seznámila je
s programem dnešního setkání.
2) přítomné členky byly detailně seznámeny s dokumentem Metodika pro rovné příležitosti
včetně vyjasnění z ní vyplývajících úkolů PS. V tuto chvíli probíhá sběr analytických dat, po
agregování všech získaných informací RT vytvoří dokument, který PS bude projednávat,
interpretovat některá data, apod. V následujícím roce proběhne tvorba Strategie rovných
příležitostí včetně konzultačního procesu na toto téma, na PS bude pozván odborník a budou
projednávány možnosti aktivit relevantních ze zjištěných skutečností. O všech úkonech budou
členové PS pro rovné příležitosti včas informováni.
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3) Proběhlo připomínkování pracovní verze dokumentu ŠIK. Členky PS vyjádřily kvantum
připomínek, bylo objeveno mnoho nesrovnalostí, nepravd. Dokument byl na místě
připomínkován formou revizí tak, aby mohl být obratem postoupen zpět paní Škutové, věcné
manažerce I-KAP.
4) nakonec byla projednávána doporučená témata v Postupech pro tvorbu MAP ii, jako např.
podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb, setkávání s dalšími
relevantními institucemi, apod. Členky nevidí tuto možnost příliš reálně, např. s OSPOD v obou
ORP je spolupráce složitá, zkušenosti nejsou příliš dobré. Velmi těžko se tyto aktivity budou
realizovat.
5) na začátek roku 2019 je připraveno společné setkání pracovních skupin

Dne 8. 11. 2018
Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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