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

           

ZÁPIS ZE 6. 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: 9. 12. 2020  

Čas konání: 16:00 – 17:00 

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 6. jednání: 
1. Úvod, zahájení 
2. Doporučení pro on-line výuku (dle 5. jednání)  
3. Sebehodnotící zpráva pracovní skupiny pro rovné příležitosti  
4. Projednání Strategie MAS ČESKÝ SEVER na období 2021-7 oblast vzdělávání 
5. Vize MAP – Vize vzdělávání pro náš region 
6. Různé  
7. Závěr    

   
Průběh jednání: 

 

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

Tomagová. Proběhla krátká diskuse k návrhu doporučení pro on-line výuku (dle 5. jednání). Členky 

doplní své návrhy, připomínky, komentáře do sdíleného dokumentu do 18.12.2020.  

Proběhla evaluace činnosti PS prostřednictvím dotazníku, odevzdaly všechny členky. Lenka 

Svobodová shrnula výstupy z dotazníků. Sebehodnotící zpráva PS bude zpracována do souhrnného 

výstupu za všechny PS, zajišťuje hlavní manažerka projektu. 

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


 

                                                                                                   
 

PS projednala Strategii MAS ČESKÝ SEVER na období 2021-7 v oblasti vzdělávání. Mezi hlavní 
problémy území identifikovala zejména:  

- technické možnosti škol, tj. vysoký počet dětí ve třídě (ve 30 dětech ve třídě nelze realizovat 
plně kvalitní a inkluzivní vzdělávání) 

- nedostatek kvalifikovaných pedagogů – učí všichni s pedagogickým vzděláním, nejen dobří 
pedagogové, pedagogické vzdělávání není zárukou dobrého učitele 

- nízká kvalita absolventů pedagogických fakult (úroveň pedagogických fakult se snižuje spolu 
s požadavky na absolventy) 

- nevhodné či nedostatečné nastavení dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků: 
chybí plány rozvoje pedagogického pracovníka, možnost stáží, náslechů, výcviků, supervizí 
(zatímco v zahraničí s roky roste kvalita učitelů, v ČR je trend zcela opačný, nejlepší jsou noví, 
možná souvisí s podporou učitelů a nastavením profesního vzdělávání) 

- chybí podpora rodin při přechodu úspěšných žáků na vyšší stupeň vzdělání (žáci SpecZŠ 
nepřechází na střední školy, nebo vydrží krátce, obdobně platí pro některé žáky ZŠ ze 
znevýhodněného prostředí, i pro úspěšné žáky SŠ, kteří zejm. z finančních důvodů nemají 
ambici pokračovat VŠ studiem 

- chybí sdílení dobré praxe mezi školami a vzájemná spolupráce 
- zřizovatelé se omezují na technické zabezpečení škol, spíše než pedagogické lídrovství 
- často chybí součinnost zástupců škol, zřizovatelů, pracovníků OSPOD, sociálních služeb a 

dalších aktérů 

Z výše uvedených problémů je na úrovni regionu řešitelných několik, některé odkazují ke 
strukturálním problému vzdělávání v České republice (př. kvalita pedagogických fakult, prestiž 
učitelské profese). V tomto ohledu se jeví jako příležitost ustanovení a fungování středního článku ve 
školství, jak jej předpokládá Strategie vzdělávání 2030+. 

Návrhy řešení vychází z hodnocení možností regionu a týkají se zejména: 

- podpořit změnu vzdělávaní pedagogických pracovníků, tj. podpořit školy v přípravě plánů 
rozvoje pedagogického pracovníka,  

- podpořit spolupráci škol v území sdílením příkladů dobré praxe spolu s možností stáží, 
náslechů, výcviků, supervizí, 

- podpořit spolupráci dalších aktérů, kteří se na vzdělávání nepřímo podílí, s cílem podpořit 
wellbeing dětí, tj. zřizovatele-školy-OSPOD-sociální služby-rodina-neziskovky 

- podpořit zřizovatele v kontinuálním dohledu nad kvalitou vzdělávání (pedagogické lídrovství, 
sdílení administrativy škol, výběrovým řízením dohled nekončí, př. skutečné obhájení 
výsledků na konci funkčního období ředitele před komisí) 

- podpořit spolupráci škol a místních firem 
- podpořit zavedení pravidelné supervize pomocných profesí ve školství 

Návrhy řešení k definovaným problémům v oblasti vzdělávání navrhujeme zohlednit při přípravě 
nové Strategie SCLLD, kterou současně MAS Český sever zpracovává na období 2021-27. 



 

                                                                                                   
 

Členky na základě poskytnutých podkladů diskutovali vizi MAP, tj. vizi vzdělávání pro náš region. Po 

diskusi podpořili návrh: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro aktivní občanský, profesní i 

osobní život. 

Lenka Svobodová upozornila na doporučení ČOSIV k distančnímu vzdělávání žáků ze znevýhodněného 

prostředí a zároveň informovala zúčastněné o minikonferenci MAPů Karlovarského a Ústeckého kraje 

ze dne 7.12.2020. Diskutovány byly zejména zkušenosti s distanční výukou, zajišťováním technického 

vybavení, které bohužel v mnoha případech nezajistilo účast žáků na vzdělávání. Přístup rodiny je pro 

účast dítěte na vzdělávání zásadní. Z Příkladů dobré praxe se ukazuje, že investice do vztahů se vyplácí.   

Zdeňka Tomagová, vedoucí PS, závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast na přípravě i na 
jednání. Termín dalšího jednání PS bude sjednán operativně e-mailovou komunikací. 
 
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: 10. prosince, 2020 
 
Přílohy: 

 

1) Obrazového otisk obrazovky z jednání realizovaného on-line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

Příloha: Obrazový otisk obrazovky ze 6. jednání PS pro rovné příležitosti realizovaného on-line 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

 
 
   

 
 

 

 


