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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 

           Setkání: 13. 

 

Místo konání: online prostřednictvím e-mailové komunikace 

Datum a čas: 18.5.2021, 16:00 hod Google Meet 

Přítomni: 

Člení pracovní skupiny: Jan Homuta, Monika Bystřická Mandíková, Kateřina Horáčková, 

Magdaléna Kučerová 

Realizační tým MAP Vysokomýtsko: Petra Čejková, Veronika Pažinová 

___________________________________________________________________________ 

Zápis: 

 

Petra Čejková zahájila 13. setkání pracovní skupiny. Představila nového člena Jana Homutu 

z odboru sociálních věcí Pardubického kraje. 

 

Body jednání: 
- Finalizace dotazníků 

- Zrealizované aktivity  

- Projekty škol 

- Výzvy MAS 

- Evaluace PS 

- Diskuse 

 

Finalizace dotazníků: 

Petra Čejková poděkovala za spolupráci při vytváření dotazníků. Představila další kroky 

vedoucí k jejich zpracování a využití výstupů pro další plánování projektu MAP. Zúčastnění 

členové se shodli, že dotazník je takto finalizován a není třeba jej dále upravovat. Dále 

debatovali nad vhodných načasováním rozesílání těchto dotazníků do škol s ohledem 

aktuální vytíženost pedagogických pracovníků s návratem dětí do škol a plánovanému 

ukončení školního roku. Padla shoda, že pro zmapování aktuální situace bude nejvíce vhodné 

dotazníky odeslat ještě v tomto školním roce, a to v polovině června 2021.  
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Zrealizované aktivity: 

Petra Čejková představila aktivity, které se podařilo zrealizovat. Z projektu jsme zajistili 

mentorskou podporu do škol a školek, supervizi a podporu psychoterapeuta. Veliký zájem 

projevovaly zejména mateřské školy o logopedickou podporu. Dále jsme z projektu zajistili 

několik webinářů a osobních setkání v oblasti digitální gramotnosti a bezpečného chování na 

internetu. Tyto aktivity byly určeny žákům a pedagogům ZŠ, veřejnosti a zejména rodičům 

žáků ZŠ a MŠ. 

Nákup didaktických pomůcek do škol prostřednictvím projektu MAP. 

Zúčastnění členové ohodnotili tuto aktivitu jako velice cennou a přínosnou pro potřeby ZŠ a 

MŠ. Padla shoda, že bude velice efektivní v podzimních měsících uspořádat setkání 

zapojených škol a školek a vzájemně sdílet zkušenosti s pořízenými pomůckami.  

 

Projekty škol: 

Aktuálně MŠ Pod Smrkem vytváří projekt Etická výchova. Práce se zpracovanou literaturou je 

rozdělena do šesti oblastí rozvoje prosociálních vztahů a environmentální výchovy dětí.  

Prostřednictvím naší organizace jsme pro tento projekt zakoupili sadu literárních textů 

z distribuce pana Vavříka z nakladatelství Advent Orion.  

S paní ředitelkou jsme domluveni, že v případě zájmu se o tento projekt rády podělí s dalšími 

školami či školkami.  

 

Výzvy MAS NAD ORLICÍ o.p.s.: 

Nové výzvy z Programu rozvoje venkova a IROP bude naše organizace vyhlašovat nejdříve 

v lednu 2021. V té souvislosti Petra Čejková připomenula výzvu na podávání Investičních 

záměrů škol do organizace NAD ORLICÍ. 

 

Evaluace pracovní skupiny Rovné příležitosti: 

Členům pracovní skupiny byl v předstihu zaslán evaluační dotazník, jehož cílem je zmapovat 

efektivitu práce naší skupiny. Z výstupů tohoto dotazníku vyplynulo, že aktivity, které 

pracovní skupina navrhla k podpoře rovných příležitostí, jsou velmi efektivní a mají 

očekávaný přínos v území. Respondenti se shodli, že forma práce pracovní skupiny je velmi 

dobrá. Vstupy i výstupy pracovní skupiny jsou srozumitelné. Podpůrné pomůcky, které byly 

pořízeny, přináší žádanou podporu. Dotčené školy a školky připravují metodické materiály ke 

svým projektům.  
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Diskuse: 

Kateřina Horáčková navrhla oslovit logopedku ze Střední školy Pedagogické v Litomyšli. 

Následně proběhla diskuse, jak tuto službu pro MŠ v našem území zajistit i v budoucnu. 

 
 

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční na podzim 2021.      
 
Zapsala: Petra Čejková, 21.6.2021 


