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MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 3 „Rovné příležitosti“ 

Místo konání: ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary 
Datum: 26. 11. 2019 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Obsah: 

1. Aktuální informace k projektu MAP 
2. Téma workshopu či setkání k problematice rovných příležitostí 
3. Diskuze, další 

 
ad 1) Aktuální informace k projektu MAP 
 
Na úvod jednání byly sděleny aktuální informace z projektu MAP. Na webu je zveřejněn 
schválený dokument MAP II a aktualizovaná verze Strategického rámce s doplněnými 
seznam investičních záměrů. Členové pracovní skupiny obdrželi dopředu dokument s výstupy 
ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol. Nemá smysl, aby to byl dokument tzv. do 
šuplíku, ale bylo by vhodné najít cesty, jak dále pracovat se zjištěními z dotazování ředitelů. 
S tím souvisí příprava workshopu či dalších aktivit k problematice rovných příležitostí v době 
č. 2. 
 
Dále proběhla rekapitulace aktivit implementace tohoto školního roku. P. Tichý informoval o 
přínosu aktivity diverzifikovaná třída pro ZŠ a MŠ Valeč, kde působí v rámci Agentury pro 
sociální začleňování. Dotazoval se, zda je možno, aby lektorka navštívila školu vícekrát 
v rámci projektu MAP. 
 
Pí Hendrichová také informovala o aktuálním stavu procesu schvalování a implementace 
dokumentu Školská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje (ŠIK KK), informace k tomu byla 
zaslána od manažerky projektu IKAP pí Zuzany Žitné.  
 
Členové realizačního týmu projektu MAP KV II se také zúčastňují workshopů k přípravě 
Strategie Karlových Varů 2040. Sledujeme také novinky z MŠMT v souvislosti se strategií 
vzdělávání 2030+ a Karlovarský kraj připravuje nový Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání. 
 
ad 2) Téma workshopu či setkání k problematice rovných příležitostí ve vzdělávání 
 
Proběhla diskuze k tématu workshopu, setkání či jiné aktivitě k problematice rovných 
příležitostí. Nejprve pí Hendrichová připomněla obsahy předchozích setkání v letech 2018 
(co jsou rovné příležitosti ve vzdělávání, problematika domácích úkolů) a 2019 (představení 
výstupů ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol). Diskuze se mimo jiné týkala velikosti 
území ORP K. Vary a skutečnosti, že v K. Varech jsou jiné problémy než v okrajových 
oblastech ORP. Téma by nemělo být obecně o inkluzi, ale zabývat se něčím, s čím se dá něco 
v místě dělat.  
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Z diskuze vzešel návrh na uspořádání setkání ke spolupráci mezi školami a poskytovateli 
sociálních služeb. Bylo by ale nutné uspořádat samostatná setkání v rámci dílčích oblastí 
ORP, např. Toužim, Žlutice, Nejdek. V K. Varech se třeba zaměřit na diverzifikaci ve 
vzdělávání (aktivita pí Mlátilíkové v implementaci). Návrh bude dále diskutován v rámci 
pracovních platforem projektu MAP. 
 
ad 3) Diskuze, další 
 
V rámci diskuze byla zmíněna např. aktivita „Ovoce do škol“, přítomní se shodli na 
neefektivitě a malém přínosu této aktivity, vhodnější by bylo, aby stát s finančními 
prostředky naložil adresnějším způsobem, např. cílená podpora sociálně slabých rodin 
s dětmi. 
 
Další diskuze se týkala problematiky kariérového poradenství, kdy je potřeba, aby tito 
poradci byli nezávislí na různých svazech zaměstnavatelů a profesních organizacích, aby 
pracovali opravdu ve prospěch žáka. Pomocí vhodné diagnostiky lze zjistit silné a slabé 
stránky a dle toho volit střední školu. Dalším faktorem je, že se mění požadované 
kompetence kvůli změnám v technologiích a společnosti a na to musí reagovat také 
vzdělávací systém. 
 

Další setkání: leden 2020 

Zapsala: Hendrichová 


