
 

  

               Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

   

 

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 

       

Setkání: 10. 

 

Místo konání: online Jitsi Meet 

Datum a čas: 19.1.2021, 15:00 – 16:00 

 

Přítomni: 

  Člení pracovní skupiny: Edita Lipavská, Monika Bystřická Mandíková, Magdálena Kučerová 

  Hosté: Petra Svetlíková, Hana Zakouřilová 

  Realizační tým MAP Vysokomýtsko: Petra Čejková 

___________________________________________________________________________ 

Zápis: 

    Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření se členové pracovní 
skupiny sešli online na platformě Jitsi Meet. Toto setkání proběhlo společně se 
členy Pracovní skupiny rovné příležitosti MAP Kostelecko. Cílem spojení 
pracovních skupin bylo sdílení zkušeností z obou území. 

     Úvodem byly představeny aktuality k projektu MAP II a MAP III. Projekt MAP II 
končí v dubnu 2022. Poté přímo navazuje projekt MAP III, který bude postaven 
zejména na práci pracovních skupin. Podpora vzdělávacích aktivit bude v nižším 
rozsahu, než je v aktuálním projektu MAP II. Bude se jednat o překlenovací 
období před navazujícím projektem MAP VI.  

     Dále byly představeny další možnosti podpory vzdělávání z projektu MAP II.  
Zejména možnost nákupu vzdělávacích pomůcek do území a jejich následné 
zápůjčky organizacím. Petra Čejková představila již pořízené pomůcky, a to: 2 ks 
Klokanových kufrů (diagnostika předškolního dítěte) a sady literatury a metodik 
na podporu venkovní pedagogiky. 

     Členové pracovní skupiny byli vyzváni k návrhu doporučení dalších pomůcek, 
využitelných v území.  
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     Další možností podpory z projektu je tvorba metodických materiálů do území. 
Součástí této podpory je možnost pořízení vzdělávací pomůcky přímo pro 
zpracovatele metodiky. 

     Ke konci každého měsíce realizační tým zpracuje souhrn navržených pomůcek 
a předá jej pracovním skupinám, aby se mohly vyjádřit, kterou z navržených 
pomůcek pořídit.  
Přehled již pořízených pomůcek bude k dispozici na webovských stránkách. 
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/skolni-pomucky 

     Dále byli členové pracovní skupiny seznámeni s plánem vzdělávacích aktivit na 
leden a březen 2021. Vzhledem k současné situaci se některé aktivity přesouvají 
do online prostředí (27. – 28.1. 2021  online Diagnostika předškolního dítěte – 
Mgr. Jiřina Bednářová, 2.2.2021 online určeno veřejnosti – Aby učení nebylo 
mučení, 10.2.2021 – online Formativní hodnocení pro Spec. ZŠ Vysoké Mýto) – 
více na našich www stránkách. 

     Na našem území stále probíhá dlouhodobá podpora formou pedagogů 
mentoringu, supervize a kurzy v Akademii Libchavy. Aktuálně nejsme schopni 
zajistit logopedickou a psychoterapeutickou podporu. Z časových důvodů 
logopedky a psychoterapeutky jsme museli ukončit spolupráci. Je nám to velmi 
líto, protože jejich podpora měla velmi pozitivní ohlas u všech zúčastněných. 
Rádi bychom navázali na již započatou spolupráci s dalšími odborníky.  

     Byl představen plán činnosti pracovní skupiny do konce projektu MAP II. Do 
konce školního roku 2020/21 se pracovní skupina sejde ještě 3x, a to v únoru, 
březnu a květnu či červnu. Cílem těchto setkání bude zpracování analýz SWOT a 
jejich výstupů, které budou součástí finálního Dokumentu. Tento Dokument je 
výstupem projektu MAP II a podkladem pro následující období MAP III. 

     Od září do konce projektu se pracovní skupina sejde ještě min. 3x. V září 
bychom pokračovali na finalizaci analýz SWOT a zpracování jejích výstupů, tzn. 
definice potřeb, hrozeb, příležitostí a silných stránek  v území. Tyto výstupy nám 
poslouží k aktualizaci Akčního plánu a naplánování konkrétních (vzdělávacích či 
podpůrných) aktivit v území. 
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     Posledním bodem setkání byl příspěvek Mgr. Hana Zakouřilové, MBA. 
Představila možnost psychosociální podpory školám, pedagogům a rodičům. 
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-bude-nove-prispivat-klientum-na-
psychosocialni-podporu 
     Dále jsme diskutovali o možnostech využití asistentů na školách v současné 
situaci. Dotkli jsme se narůstajícího počtu odkladů školní docházky, podmíněnou 
pandemickou situací. Hana Zakouřilová nabídla členům skupiny podporu a 
možnosti konzultací. Kontakt: https://hzakourilova.proweb.cz/. 

   Dalším hostem pracovní skupiny byla terapeutka Mgr. Petra Svetlíková, která 
s námi navázala spolupráci s podporou v MŠ Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě. 

   Další, v pořadí již 11. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se 
uskuteční v druhé polovině února 2021 formou online setkání na platformě Jitsi 
Meet. 

 

Zapsala, dne: Petra Čejková, 28.1.2021 

 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-bude-nove-prispivat-klientum-na-psychosocialni-podporu
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-bude-nove-prispivat-klientum-na-psychosocialni-podporu
https://hzakourilova.proweb.cz/

