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Zápis z jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll. Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

Místo konání: Choceň 

Datum a čas: 12. 3. 2020 16:00 – 18:00 

Přítomni: Magdaléna Kučerová, Edita Lipavská, Iveta Součková, Kateřina 

Horáčková, za RT Petra Čejková  

Setkání: 7. 

Zápis: 

 

 Po uvítání byl představen nový realizační tým MAP II. Byly provedeny 

administrativní náležitosti.  

 Pro nové členy byl vysvětlen pojem MAP a jeho fungování v rámci 

dotčeného území. 

 Skupina byla seznámena s realizací řešení psychologa do škol a školek. 

Aktuálně je tato aktivita využita, paní psycholožka dochází do 

smluvených škol  a školek.  

 V souvislosti s aktuální situací v České republice realizační tým informoval 

o plánovaných akcích, které se budou rušit. Jedná se o  seminář Hra na 

flétnu a Festival vzdělávání v Kostelci n. Orlicí. V tuto chvíli stále platí 

seminář Agresivní děti od Mgr. Milana Jirouta a Mgr. Ivy Novákové 

v termínu 16.4.2020.  

 V další části programu se skupina věnovala zpracování analýzy SWOT, 

která bude součástí dokumentu MAP II. Tato analýza vycházela 

z vyhodnocených dotazníků MŠ a ZŠ. 

 Skupina se shodla, že následné výstupy z analýzy zpracuje na dalším 

setkání, tzn. označení problému v dané oblasti a návrh řešení. 
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SWOT analýza: 

 
Silné: 

- každý má rovný start – rovné příležitosti jsou nastaveny 
- dobrá spolupráce asistent X pedagog 
- přípravný ročník na ZŠ 
- finanční dostupnost pro rodiny 
- možnosti vzdělávání pedagogů 

 

Slabé: 
- nevhodné podmínky nastavení inkluse 
- spolupráce s poradenskými zařízeními 

Příležitosti: 
- inkluse, je-li dobře nastavena 
- udržení optimálního počtu dětí ve třídě do 15 žáků 
- změna financování školství 

 
 
 

Hrozby: 
- rodiče, kteří nespolupracují, jejich neznalost 
- není připraveno navazující studium po ukončení 

ZŠ, SŠ 
-         -      nedocenění manuální práce ve společnosti                      

dopad na učiliště 
-         -       není nastaveno pěstování sebereflexe u dětí 

 
 

 

 

 

 

Další setkání bude 23. 4. 2020 od 16,00 do 18,00 hod v salónku v restauraci v 

Pelinách v Chocni. 

 

Zápis vypracovala: Petra Čejková            

 

 


