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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pracovní 

skupiny pro financování 

„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“  

konané dne 13. 11. 2019 od 14,00 h na SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice 

 

Dne 13. 11. 2019 se sešli členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a PS pro financování 

na svém společném pracovním setkání v rámci „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) projednání evaluace Strategického rámce  

3) projednání investičních záměrů v rámci aktualizace SR verze 4.0 

4)  Metodika pro rovné příležitosti 

5) další potřeby škol v oblasti společného vzdělávání 

6) další, diskuze 

 

Ad 1) Mgr. Zuzana Odvody, přivítala přítomné a upřesnila důvod/cíl setkání. 

 

Ad 2) Všem členům PS byly předem zaslány podklady pro jednání předem elektronicky. Na 

místě byly projednány jednotlivé priority, vysvětlen způsob sběru a kompletace. Proběhla 

diskuze a následovalo jednomyslné schválení evaluace. 
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Ad 3) Na místě byly projednány návrhy investičních záměrů do tabulky v rámci Strategického 

rámce. Manažerka MAP přiblížila známé dotační možnosti v nejbližším období – IROP pro 

postižené regiony, PRV v rámci CLLD.  

 

Ad 4) Dalším bodem setkání bylo projednání postupu v rámci Metodiky rovných příležitostí. 

Proběhl krátký workshop na téma identifikace hlavních problémů – jejich příčina a návrh 

opatření na jejich řešení. Toto téma sice již bylo projednáno několikrát, byla sestavena SWOT 

analýza, nicméně nyní byli přítomní vyzváni k aktualizaci řečeného. Členové PS pro rovné 

příležitosti a přítomní členové PS pro financování byli vyzváni k doplnění tabulky pro zajištění 

maximálního množství návrhů (domácí úkol, elektronicky, bude zasláno nejpozději následující 

den). Na místě pak přítomní měli za úkol napsat 1 negativum a 1 pozitivum společného 

vzdělávání z jejich pohledu. Proběhla obsáhlá diskuze k uváděným plusům i mínusům, 

informace byly zaznamenány a budou využity při tvorbě dokumentu k Metodice.  

 

 

Ad 5) byly projednány případné potřeby škol v případě společného vzdělávání – byla dotčena 

témata jako je personální podpora, podpůrná opatření, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 
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Manažerka sdělila přítomným nově identifikovanou potřebu sdílecích akcí pro CS školní 

psychologové nebo metodici prevence.  

 

Ad 6) proběhla otevřená diskuze k tématu, konkrétním případům na různých školách, apod. 

 

 

 

 

Dne 19. 11. 2019 

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 

 


