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

           

ZÁPIS ZE 7. 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: 26. 10. 2021  

Čas konání: 15:00 – 16:00 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf, 1. patro 

   

Přítomni: 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

Program 7. jednání: 

1. Úvod, zahájení 
2. Zhodnocení předchozích jednání PS a vyplývajících úkolů 
3. Přehled plánovaných aktivit MAP II do ukončení projektu 2/2022 
4. Spolupráce ASZ – koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám s ohledem na 

inkluzivní vzdělávání 
5. Diskuse k možnostem mezioborového přístupu k wellbeingu dětí a žáků v rámci regionálních 

podmínek 
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 současnému stavu a dopadu distanční výuky na rovné 

příležitosti dětí a žáků. 

Vedoucí PS krátce zhodnotila plnění dříve zadaných úkolů. Koordinátorka aktivit implementace 

představila plán aktivit MAP II do ukončení projektů v únoru 2022. Vzhledem k finančním i časovým 

možnostem projektu probíhají pokračující aktivity, dále jsou plánovány jen omezeně semináře pro 
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vedoucí pracovníky škol a také výjezdní konference MAP II. Důraz konference MAP II bude sdílení 

dobré praxe a výměna zkušeností v regionu a zároveň podpora síťování. 

Přítomné členky PS pro rovné příležitosti sdílely příklady dobré praxe ze zahraniční i z jiných regionů, 

výsledky šetření ČŠI a další relevantní výstupy, které byly součástí jejich samostudia či vyplynuly 

z účasti na dalších profesních setkáních. 

PS projednala plán inkluzivního vzdělávání, který v některých sociálně vyloučených lokalitách 
připravila obce a města v rámci koordinovaného přístupu ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování. Členky PS byly informovány o zohlednění ve strategickém rámci MAP pro SO ORP 
Rumburk a SO ORP Varnsdorf. 

Členky PS i nadále vnímají jako zásadní podpoření kapacit zřizovatelů PPP, OSPOD i sociálních služeb 
pro vzájemnou spolupráci. Podpora dětí se SVP, dětí ze znevýhodněného prostředí, ale i dětí 
nadaných si žádá mezioborový přístup a kontinuální podporu. 

Vedoucí PS závěrem poděkovala členkám za aktivní účast na jednání. Ocenila avíza zajímavých akcí, 

studií a odborných výstupů od RT směrem ke členkám PS. Termín dalšího jednání PS bude sjednán 

operativně e-mailovou komunikací. 

 
Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 

Nebyly zadány   

 
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: 26. října, 2021 
 
Přílohy: 
 
Prezenční listina 
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PREZENČNÍ LISTINA 

7. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II - Varnsdorf, 26.10.2021 

Název projektu:  Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. 

V souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákona č. 89/2012 občanský zákoník podpisem vyjadřuji svým podpisem souhlas 
s pořizováním a zveřejňováním fotodokumentace, video a audio záznamů a se zpracováním adresných a dalších identifikačních údajů  v rámci projektu. 
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