
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

14. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

18. 11. 2021 od 12.00, online Google Meet 

Přítomni: Hana Zakouřilová, Simona Baláčková, Dagmar Sieglová  
Za realizační tým: Jan Kučera 
Omluveni: Petr Kulíšek, Martin Odl, Petra Dočkalová, Lucie Kaplanová, Johanka Plodková 

Úvod: Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP II Kostelecko se kvůli zhoršené situaci 
s nemocí covid-19 konala online.  

V úvodu člen RT pozdravil účastníky a informoval o práci RT i proběhlých a nadcházejících 
aktivitách projektu MAP.  

Hlavní náplní byly výstupy z dotazníků, jejichž výsledky budou použity ke zpracování a 
aktualizaci SWOT analýzy. Bylo potřeba projít postupně jednotlivé otázky a odpovědi na ně. 
I přesto, že byla věnována značná pozornost přípravě otázek a počet respondentů je zajímavý, 
je nutné otázky pečlivě projít a vyhodnotit. Při vyhodnocování odpovědí pomohlo, že 
v některých otázkách byly použity konkrétní příklady. Členové PS do příštího setkání projdou 
samostatně otázky, které se jim nepodařilo projít společně. Členové PS se v závěru shodli, že 
bude nutné zjistit doplňující informace, vzhledem k novým skutečnostem v online vzdělávání 
(hybridní výuka). 

Diskuze: V rámci diskuze se mluvilo o dopadech distanční výuky na žáky. Dále se diskutovalo 
o nástupu žáků do nového školního roku. Z diskuse vyplynulo, že bylo potřeba znovu zavádět 
a nastavit pravidla, podpořit žáky v komunikaci, socializaci a tmelit kolektiv. Díky zastoupení 
(psychoterapeutka, ředitelky malotřídních škol) byla diskuze zajímavá. Mluvilo se o celkové 
nepohodě ve společnosti, která se přenáší na děti, zazněla pochvala podpory odborníků 
z projektu MAP, mluvilo se o supervizi a jejím přínosu pro kolektiv v této době. Zmíněno bylo, 
že neustále fungují linky důvěry a je možné používat i chat. Na závěr se obě ředitelky shodly 
na tom, že jsou pedagogové velmi vyčerpaní z neustálých změn, z některých rodičů, kteří si 
myslí, že za vše mohou učitelé. 

Termín dalšího setkání je 8. 12. 2021 od 13 hod.    

Zápis vyhotovil: Jan Kučera 


