
 

 

 
ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

 

MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 
9. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

10. 11. 2020 od 14.30, on-line – prostřednictvím Google Meet 

Přítomni: Petr Kulíšek, Simona Baláčková, Hana Zakouřilová, Zdena Schauerová  
Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková, Petra Čejková 
Omluveni: Hedvika Hloupá, Petra Dočkalová, Martin Odl, Lucie Kaplanová 

Úvod: Z důvodu koronavirové pandemie bylo nutné 9. setkání pracovní skupiny přesunout do 
on-line prostředí. Vedením skupiny byl pověřen Petr Kulíšek. 

Diskuze nad tématem: Petr Kulíšek zahájil pracovní skupinu, přednesl body programu. 
RT přivítal účastníky, řekl pár slov k současné situaci. Přiblížil, jak v současné době vypadá 
komunikace mezi MAS a školami – na jaře probíhaly s řediteli on-line setkání každé dva týdny. 
V současné době o takové setkávání však není zájem – každá škola již má zajetý systém. 
Problémem v území zůstávají rodiny s nedostatečnou či žádnou technologií či wifi připojením.  
 Dále se v rámci diskuze PS shodla na nutnosti vytvoření dotazníku, jímž se zjistí situace 
ve školách. Dotazník by měli vyplnit nejen ředitelé, ale také učitelé, asistenti, výchovní poradci, 
a především rodiče, kteří situaci obvykle vnímají jinak. Výsledkem by mělo být zmapování 
podoby a potřeb, co současná situace přináší. 

Poté se probírala role projektu MAP a jeho možnosti v podpoře ohroženým žákům 

v době distanční výuky. RT zmínil, že momentálně žádná podpora neprobíhá. Simona 

Baláčková poznamenala, že jestli něco školám schází, je to IT podpora. PS se shodla na tom, že 

se RT pokusí sehnat někoho, kdo by takovou podporu školám poskytl. Ideálně by to mohl být 

někdo z řad učitelů. Fungoval by na telefonu pro celé území. 

Následně RT účastníky seznámil s nově nabízenou podporou odborníka a zmínil, že 

všechny akce do konce roku byly vzhledem k aktuální situaci buď zrušeny, nebo přesunuty do 

on-line prostředí. Simona Baláčková zmínila, že vzhledem k zátěži, kterou on-line výuka 

představuje, by vzdělávací akce měly být spíše podporující. Semináře by měly být zaměřeny 

na osobní věci, ne jen profesní. Jejich součástí by vždy mělo být vzájemné sdílení. 

 
 
 

 

Příští setkání proběhne opět on-line v úterý 8. 12. 2020 od 14.00. 

Vyhotovila: Anna Plocková 


