Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“
konané dne 15. 04. 2019 od 13,30 h na ZŠ Loket.
Dne 15. 4. 2019 se sešli členové 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) práce s agregovanými soubory zpráv o pokroku školy
3) připomenutí/seznámení s dosavadním průběhem implementačních aktivit
4) Metodiky pro rovné příležitosti - úkol
5) diskuze
1) Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné a upřesnila důvod/cíl
setkání.
2) Všem členům PS byly předem zaslány podklady pro jednání, tzn. agregované soubory zpráv
o pokroku školy, a to ve všech 4 tématech (čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj
potenciálu každého žáka a další potřeby škol). Vysvětlila, co je úkolem PS. Přítomní pak
rozebírali a diskutovali především seznam dalších potřeb škol, co tyto potřeby může saturovat
a jakým způsobem. Výstupem je doplněný seznam dalších potřeb škol. Následně proběhla
debata nad dalšími tématy, ty však primárně řešily jiné relevantní pracovní skupiny projektu.
V souvislosti s výstupy Zpráv o pokroku školy byly doplněny také již vytvoření SWOT
analýzy.
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3) Manažerka projektu připomněla průběh a náplň implementačních aktivit, resp. akčního
plánu. Přítomní následně prioritizovali diskutované potřeby s ohledem na možnosti jejich
implementace do akčního plánu na další školní rok 2019/2020.
4) Manažerka projektu zopakovala úkol PS pokud jde o naplnění Metodiky pro rovné
příležitosti ve vzdělávání a sdělila členům PS jejich úkol na léto. Je nutné celkově okomentovat
stav inkluzivního vzdělávání v regionu, provést intepretaci analytických dat sesbíraných na
školách a odpovědět na dotazy v metodickém dokumentu. Členové PS budou tuto činnost
provádět individuálně, na podzim pak proběhne setkání PS k projednání výstupů.
5) na konci setkání proběhlo diskuze nad tématy inkluzivního vzdělávání, jako např. práce
asistentů pedagoga, fungování poraden, možnosti vzdělávání, apod.

Dne 15. 4. 2019
Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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