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Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a 

pracovní skupiny pro financování 

„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“  

konaného dne 09. 11. 2020 od 14,00 hodin 

 

Z důvodu nouzového stavu a vládních opatření jednala PS pro rovné příležitosti a PS pro 

financování v rámci „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) on-line. 

 

Přítomní členové pracovní skupiny: Mgr. Jiřina Deutschová, Bc. Jana Hegedüsová, Mgr. 

Věra Habartová, Ing. Barbora Bardonová, Mgr. Jaroslava Červenková, Mgr. Zuzana Odvody 

(RT) a hosté Alžběta Pospíšilová a Jan Jiroušek (Člověk v tísni) 

 

Program pracovní skupiny: 

1) přivítání, program 

2) spolupráce s NNO, resp. ČvT při řešení potíží s distančním vzděláváním 

3) situace na konkrétních školách 

4) informace k dokumentu v rámci Metodiky a k evaluaci 

5) diskuze 

 

Ad 1) Mgr. Zuzana Odvody poděkovala přítomným, že ,,dorazili“, seznámila je s programem 

jednání. Zároveň vysvětlila téma dnešního jednání – spolupráce s NNO v rámci spolupráce 

s rodinou během distančního vzdělávání. Mgr. Odvody se účastnila několika webinářů, 

konferencí a setkání na toto téma a ráda by veškeré získané informace předala také školám 

v území MAP SOKRA. Sama byla velice mile překvapená, jak mohou vybrané NNO pomoci 

a jaký kus záslužné práce vykonaly a vykonávají. Zmínila Člověka v tísni, jehož zástupci byli 

pozváni na jednání, ale také např. Česko digital, jež je schopno pomoci v několika oblastech 
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(materiálně, technicky, zvýšením kompetencí, lidsky). Veškeré informace lze dohledat zde: 

https://www.ucimeonline.cz/ či https://cesko.digital/#projects a půjdou také na všechny 

ředitele, ředitelky škol. 

 

Ad 2) Slovo následně dostala paní Pospíšilová z ČvT, aby představila činnost zástupců 

společnosti na území MAPU, tedy na Sokolovsku a Kraslicku. Aktivity ČvT spočívají 

v konkrétních možnostech pomoci rodinám v oblastech materiální – zapůjčení techniky, 

zajištění internetového připojení, tak personální – pomoc v rámci doučování, používání 

techniky, apod. Společnost pracuje jak s rodinami, jež měla v péči, tak může pomoci na základě 

kontaktování školou, předání kontaktů pro novou spolupráci, pomoc. Disponuje databází 

dobrovolníků z řad studentů pedagogických fakult. Na území působí konkrétní pracovníci, je 

možno se obracet přímo na paní Pospíšilovou, koordinátorku pro oblast vzdělávání a domluvit 

individuální postup, a to pro děti a žáky všech věkových kategorií, tedy od předškoláků po 

středoškoláky. 

Následně dostal slovo pan Jiroušek, který pracuje v NZDM v Kraslicích, kde je CS od 15 do 

26 let. Také tam probíhá pomoc při distančním vzdělávání, především v rámci učebních oborů, 

je-li to možné, také individuální doučování. 

 

 

Ad 3) Ke slovu se dostaly přítomné paní ředitelky, aby shrnuly situaci na svých školách. 

Mateřské školy mají připraveny materiály pro děti pro předškolní přípravu, rodiny jsou 

kontaktovány individuálně a v tuto chvíli probíhá vyhodnocení domácí přípravy tam, kde k ní 

mělo docházet. Základní školy jedou distanční vzdělávání dle svých možností, pro případy, kdy 

se jim nedaří spolupráce s rodinou, kde je žák ohrožený školním neúspěchem, bude předán 

kontakt právě na Člověka v tísni, případně další možnosti, jak pomoci umožnit takovému 

žákovi se vzdělávat. 

 

Ad 4) manažerka projektu připomněla dokument Analýza problém, příčin a opatření pro rovné 

příležitosti ve vzdělávání, jež byl tvořen a následně schválen na jaře letošního roku. 

Informovala přítomné o tom, že probíhá průběžná evaluace, monitoring navrhovaných opatření, 

jež jsou z pozice MAP dohledatelné. 

 

 

https://www.ucimeonline.cz/
https://cesko.digital/#projects
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Ad 5) V rámci závěrečné diskuze proběhla debata ke stávající situaci. Mgr. Habartová 

informovala o činnosti pro děti složek IZS, jež má na starosti. Mgr. Odvody následně 

informovala o činnostech, které MAP v současné chvíli nabízí, jako webinář ke tvorbě on-line 

testů, webinář pro rodiče dětí prvňáčků a druháčků, informace s kontakty pro řešení různých 

situací. Zároveň informovala, že RT MAP se nyní snaží získávat dostupné informace a ve 

stručné podobě je poskytovat dále ředitelům. V případě, že školy mají potřebu, nápad, s čím by 

jim MAP mohl pomoci, mohou se obracet na manažerky projektu. 
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Zapsala Mgr. Zuzana Odvody, dne 11. 9. 2020 


