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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

           

ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI    

                           MAP II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO 
ORP Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

    

Datum konání: 7. 4. 2020  

Čas konání: 10:00 – 11:00 

Místo konání: On-line videokonference  
via https://meet.jit.si/MAPII-PS-pro-rovne-prilezitosti 

   

Přítomni: 
 

Dle obrazového otisku obrazovky zaznamenávajících přítomnost účastníků na on-line videokonferenci 

vč. data a času konání, který je přílohou tohoto zápisu. 

Program 4. jednání: 
1. Úvod, zahájení 
2. Aktuální informace o projektu MAP II - Dopad současných vládních opatření na plánované akce 

MAP II  
3. Zhodnocení realizovaných vzdělávacích akcí MAP II s ohledem na rovné příležitosti 
4. Vzory pro lepší motivaci romských žáků ke vzdělávání – příspěvek Štěpánky Martinkové 
5. Diskuse k dopadu současné situace na rovné příležitosti ve vzdělání 
6. Doporučené aktivity Implementace MAP II pro školní rok 2020/2021  
7. Různé 
8. Závěr   

   

   
Průběh jednání: 

 

Členky Pracovní skupiny pro rovné příležitosti (dále jen PS) uvítala vedoucí PS, paní Zdeňka Tomagová. 

Poděkovala členkám za vstřícnost pro uskutečnění on-line setkání, které je vyžadováno s ohledem na 

vládní opatření. Po úvodním zhodnocení vyzvala Lenku Svobodovou, členku Realizačního týmu MAP II 

(dále jen RT), k podání bližších informací k aktivitám MAP II s ohledem na rovné příležitosti.  

Lenka Svobodová krátce shrnula realizované akce v prvním pololetí školního roku 2019/20, zejména 

vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky a další aktéry ve vzdělávání s ohledem na rovné 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
https://meet.jit.si/MAPII-PS-pro-rovne-prilezitosti


 

                                                                                                   
 

příležitosti, tj. Efektivní vzdělávání a výchova dětí s autismem v MŠ (31 účastníků), Funkční strategie ve 

vzdělávání dětí s PAS v prostředí ZŠ (19 zúčastněných), Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem 

(2 běhy s celkovým počtem 40 účastníků), Jak zvládat děti s výchovnými potížemi ve škole i ve školce 

(45 účastníků, informace byla podrobněji podána na minulém setkání PS), Spolupráce rodiny a školy 

(29 účastníků), Systematický úvod do problematiky nadání (zúčastnilo se 19 osob). Proběhly další 

vzdělávací akce. Informace byly zveřejněny také na webových stránkách. Dlouhodobý kazuistický 

seminář pro asistenty pedagogů, jehož uspořádání PS doporučila, byl vypsán, avšak z důvodu nezájmu 

se nakonec nekonal. Důvodem byla příliš velká časová dotace, kterou ředitelé nejsou schopni/ochotni 

poskytnout. Bohužel se nepodařilo uspořádat druhý seminář k tématu nadání (interaktivní seminář 

s praktickými ukázkami a hrami pro nadané děti s lektorkou Alenou Vávrovou) z důvodu zdlouhavé 

komunikace s NIDV. Termín nyní domlouváme na září 2020. 

Dopad současných vládních opatření na plánované akce MAP II představuje zrušení všech akcí od 

poloviny března do června 2020. Členky k tomuto řešení vyjádřily souhlas. Současně nelze semináře a 

vzdělávací akce s osobní účastí realizovat. Po otevření škol se předpokládá odsunutí všech 

mimoškolních akcí a zaměření se na standardní výuku. RT se pokusí uspořádat naplánované akce 

v náhradních termínech. 

Paní Štěpánka Martinková, členka PS, představila členkám PS svůj návrh na práci s žáky druhých 

stupňů základních škol prostřednictvím konkrétních vzorů (osobností) pro lepší motivaci (nejen) 

romských žáků ke vzdělávání. Paní Martinková informovala PS o denní praxi práce s dětmi 

z nepodnětného prostředí, jaké metody práce využívají v Krásné Lípě. Ty představují především 

stanovení individuálního přístupu k motivaci ke studiu; spolupráci se SI na doučování; spolupráci 

s KOSTKA KL, která uzavírá smlouvu s rodiči. Přirozeným vzorem pro děti na prvním stupni je paní 

učitelka, druhostupňové děti však hledají vzor mezi vrstevníky. Vzor je velmi důležitý pro motivaci. 

Paní Martinková kontaktovala romské muzeum v Brně a v Praze. Po špatné komunikaci se nepodařilo 

navázat aktivní spolupráci. Organizace r-mosty.cz  nabízí vzdělávací programy pro žáky 8. a 9. tříd, 

cena je 13 tis. Kč za 3 hodinový seminář pro max. 25 žáků (lektoři: Tišer, Mižigar). Na základě 

zjištěných informací paní Martinková doporučuje oslovení možných vzorů z regionů, resp. osobnosti 

ze severních Čech, a navrhuje uspořádání vzdělávací akce pro školy, možné formáty kulturní program, 

koncert, beseda, soutěže. Tento návrh bude představen RT a budou diskutovány možnosti realizace 

v rámci MAP II. Navrhované osobnosti: 

Bé Há Nguyen, pochází z Varnsdorfu, studovala na gymnáziu v Rumburku, Style with me, nově vydaná 

vietnamská kuchařka, doučovala děti z nepodnětného prostředí ve Varnsdorfu v projektu 

Strakapoud. 

Luisa Jírová, pochází z Hrádku nad Nisou, 11 let, zúčastnila se soutěže Česko Slovensko má  talent 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaNBUaJgHXo 

https://www.youtube.com/watch?v=mEUBaVM1j18 

Kapela The pix, bývalí studenti gymnazia v Rumburku (sourozenci Čechovi a Hlaváč) 

https://bandzone.cz/thepix/video/40166-the-pix-snad-uz.html 

https://www.masceskysever.cz/male-ohlednuti-a-co-prinese-map-ii-v-novem-roce/
https://www.youtube.com/watch?v=ZaNBUaJgHXo
https://www.youtube.com/watch?v=mEUBaVM1j18
https://bandzone.cz/thepix/video/40166-the-pix-snad-uz.html


 

                                                                                                   
 

Divadení soubor Hraničář Rumburk, Smetana, Smetanová, Švíř, Veselá, ad. 

Taneční soubor Lila Rosa, Krásná Lípa 

Ida Kelarová, Letní školy v Jiřetíně pod Jedlovou, podpora dětí z ghett – sbor Čhavorenge 

Anežka Drahotová, česká atletka a cyklistka 

Sportovec roku, Varnsdorf, organizuje  Zbyněk Šimák  

Zájmové útvary ve Šluknovském výběžku, individuální i skupinové 

Děčínský skřivánek, recitační soutěže, literární tvorba, klavírní soutěže ad. 

Profesionální hasiči ve Varnsdorfu - P. Kroupa, Šeps, Hocko, Světové hasičské a policejní hry v USA 

Skauti  Varnsdorf, pomoc a péče o lidi v době koronaviru. 

Členky PS diskutovaly o současných možnostech on-line vzdělávání a dopadech na rovné příležitosti. 

Principy práce s dětmi z nepodnětného prostředí shrnula vzdělávací videa SYPO, které členky 

samostatně shlédly. K efektivnímu on-line či dálkovému vzdělávání je zcela zásadní také spolupráce 

rodičů. Bez jejich podpory nelze on-line vzdělávání zavádět. Po rozsáhlé diskusi se členky PS shodly, že 

pokud zástupci škol chtěli zavést funkční opatření a ve spolupráci s rodiči je realizovat, pak se již stalo. 

Zhodnotily, že příkladů dobré praxe i návodů je dostatek a v tuto chvíli by obdobné vzdělávání v rámci 

MAP II bylo spíše dublováním již probíhajících aktivit.  

Pro další období členky PS nadále podporují uspořádání následujících aktivit (jméno garanta): 

1. Kazuistický seminář k integrování dětí s PAS (Lenka Svobodová) 

2. Setkání rodičovské skupiny dětí s PAS (Lenka Svobodová) 

3. Odborný seminář v regionu zajistit ve spolupráci s LIRA – Kateřina Jírová (Lenka Svobodová) 

4. Odborný seminář agrese a agresivita pod vedením PhDr. Martínka (Zdeňka Tomagová) 

5. Setkání s osobnostmi (vzory pro 2. stupňové děti) k diskusi RT (Lenka Svobodová a Štěpánka 

Martinková) 

Lenka Svobodová informovala členky PS, že v budoucím období realizace projektu MAP II je vzhledem 
k čerpání finančních prostředků snahou RT uskutečňovat vzdělávací akce ve spolupráci s lektory 
(prostřednictvím dohod o provedení práce), nikoli vzdělávacími institucemi (fakturace nákladů). 
Zároveň informovala, že tzv. akce spolupráce několika školských zařízení již nebude možné finančně 
podpořit.  
 
Členky PS budou i nadále podávat návrhy na vzdělávací akce, a také mohou kontaktovat lektory 
ohledně možností a podmínek uspořádání vzdělávacích akcí v regionu. To se týká i zajištění 
individuálních konzultací školských zařízení v území ke konkrétním potřebám žáků (psycholog/speciální 
pedagog). 
 



 

                                                                                                   
 

Zdeňka Tomagová, vedoucí PS,  závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast na přípravě i na 
jednání. Termín dalšího jednání PS bude sjednán operativně. Všechny členky budou řádně informovány 
prostřednictvím e-mailu. 
 
Úkoly vyplývající z jednání: 

 

Úkol: Kdo: Lhůta: 

Dle textu Členky PS 
Lenka Svobodová, členka RT 

Další jednání PS 

 
Zápis vypracovala:                          Mgr. Lenka Svobodová, členka RT 
Zápis ověřila:                                   Mgr. Bc. Zděnka Tomagová, vedoucí PS pro rovné příležitosti 
 

Mgr. Lenka Svobodová                 
 
Mgr. Bc. Zdeňka Tomagová   ……………………………………………………………………………… 
 
Ve Varnsdorfu dne: 14. dubna, 2020 
 
Přílohy: 

 

1) Obrazového otisk obrazovky z jednání realizovaného on-line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

 
Příloha: Obrazový otisk obrazovky ze 4. jednání PS pro rovné příležitosti realizovaného on-line 
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