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

           

ZÁPIS ZE 8. 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: 16. 2. 2022  

Čas konání: 15:00 – 17:00 

Místo konání: Kavárna Hosana, Varnsdorf 

   

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

Program 8. jednání: 

1. Úvod, zahájení 
2. Zhodnocení předchozích jednání PS a vyplývajících úkolů 
3. Informace k ukončení projektu ASZ inkluzivní vzdělávání 
4. Informace k ukončení projektu MAP II a přechodného MAP III dle výzvy 
5. Informace k plánovaným aktivitám MAS v rámci projektu OP Z+ s ohledem na podporu rovných 

příležitostí 
6. Různé  
7. Závěr 

   
Průběh jednání: 

 

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

Tomagová.  

Vedoucí PS krátce zhodnotila plnění dříve zadaných úkolů. V diskusi členky zhodnotily působení PS. 

Dále diskutovaly o potřebách v území. Zmínily zejména potřebu sdílení mezi pedagogickými 

pracovníky a dalšími aktéry. Dříve svolávané porady ředitelů byly v době covidové utlumeny a bez 

náhrady zůstávají dosud. Setkávaní pedagogů je přitom významné a nezastupitelné. Vhodné je zajistit 

platformu pro setkávání k diskusi o potřebách v území v oblasti vzdělávání, ale i výměny zkušeností a 

dobré praxe a navázání spolupráce. To platí nejen pro zástupce škol, ale i odborné pedagogické 
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pozice, např. metodici prevence. Chybí vzdělávání a inspirace pro pedagogy, např. v oblasti 

muzikoterapie, arteterapie atp. Diskutován byl problém vzrůstajícího záškoláctví s ohledem na 

problematické distanční vzdělávání, ale i migraci rodin (stěhovávání z jiných okresů).  Členky 

diskutovaly možnosti podpory žáka ohroženého školním neúspěchem s ohledem na práci s celou 

rodinou (propojení terénní služby, SAS, předškolních klubů, omezení čerpání obědů pro školy ad.). 

Omezující pro čerpání některých podpor je administrativní náročnost (vysokoprahovost) pro rodiče i 

administrativní náročnost pro školy, ale třeba i vykazování etnicity u dětí v projektových aktivitách. 

Koordinátorka aktivit implementace informovala o ukončení projektu ASZ v oblasti inkluzivního 

vzdělávání ve vztahu k programovému rámci vzdělávání MAP. Projekt byl ukončen bez náhrady. 

Členky dále informovala o konci projektu MAP II a podané žádosti MAP III na navazující projekt, vč. 

omezených možností realizace některých aktivit, které probíhaly v rámci končícího projektu. 

Členky byly obeznámeny s aktivitami MAS Český sever, realizátora MAP II, o připravovaném 

projektovém záměru komunitních sociálních služeb, které zahrnují sadu aktivit na podporu rodiny 

ohroženém sociálním vyloučením, a tedy i dítěte ohroženého školním neúspěchem. Z výzkumů totiž 

vyplývá přímá souvislost mezi výsledky ve vzdělávání dítěte a sociální situací jeho rodiny. Tyto 

výsledky jsou alarmující a projektový záměr na ně reaguje. Bohužel v území dochází vzhledem 

k nenavazujícím výzvám programových období k útlumu aktivit na podporu dětí ohrožených 

sociálním vyloučením. Programové rámce operačních programů jsou zatím ve schvalovacím procesu, 

a proto nebyly vyhlášeny výzvy, což zamezuje kontinuitě realizovaných projektů. 

Přítomné členky PS pro rovné příležitosti vyjádřily přání k dalšímu sdílení. Vedoucí PS závěrem 

poděkovala členkám za aktivní účast na jednání.  

 
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: 16. února, 2022 
 
Přílohy: 

 
Prezenční listina 
 




