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

ZÁPIS
ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
PROJEKTU MAP II PRO SO ORP DĚČÍN
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

datum konání
čas konání
místo konání

25. 10. 2019
08:00 – 11:00 hod.
ZŠ Děčín 32, Míru 152

PŘÍTOMNI:
Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad
Labem 400 01

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Uvítání
2. Úkoly vyplývající ze společného setkání PS:
- Konzultace postupů PS
- Vznik internetového diskusního fóra – témata pro rovné příležitosti
- Workshopy pro rodiče
- 1. Konference MAP
- Polytechnická konference v Děčíně
3. Aktualizace problematiky inkluzivního vzdělávání v ORP, příčiny problémů a návrhy řešení
4. Diskuse – návrhy řešení
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:


Mgr. Hana Vlčková, vedoucí pracovní skupiny pro Rovné příležitosti projektu MAP II pro SO
ORP Děčín (dále jen „H. Vlčková“), přivítala přítomné a představila program jednání. Členové
PS byli vyzváni k podání připomínek či doplnění navrženého programu. Nikdo z přítomných
členů PS neměl k programu připomínky, ani nedošlo k jeho doplnění.



H. Vlčková doporučila členům PS, aby si opět prostudovali dokument „Inspiromat 2 – Příklady
realizace aktivit projektu MAP II“ (dokument je přílohou tohoto zápisu), z kterého je možné
čerpat inspiraci při sestavování náplně PS.



K otázce vzniku internetového diskusního fóra se členové PS shodli na tom, že by toto uvítali,
jako nástroj spolupráce a možnost sdílení témat pro RP. H. Vlčková uvedla, že by bylo dobré
diskusní fórum spustit mimo facebook apod. sítě.



H. Vlčková uvedla, že v rámci podpory znalostních kapacit by se měl realizovat Workshop
s rodiči a požádala členy PS, aby přišly s návrhy témat a způsobu realizace pro Workshop.



Následně H. Vlčková uvedla, že pro chystanou Konferenci MAP II, která se uskuteční v lednu
2020, žádá členy PS o zaslání návrhů témat, nápadů či doporučení.



Dále uvedla H. Vlčková, že město Děčín bude hostitelem 2. ročníku polytechnické konference
v červnu 2020. Opět požádala členy PS, aby zaslaly náměty, témata a podněty ke konání a
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programu konference. Z dnešního jednání vzešel již návrh na místo konání, kdy se členové PS
shodli na budově ČVUT s přilehlými prostorami a Dlouhou jízdou.


V rámci diskuse se řešila aktualizace problematiky inkluzívního vzdělávání v ORP. Velkou a
aktuální příčinou problémů je velká migrace obyvatel. Mezi dílčí příčiny dále patří
neuspokojené základní potřeby, jako je nevyspání, nedostatek stravy, nedostatečná hygiena.
Řešení této situace vidí členové PS např. v zainteresování terénních pracovníků z neziskových
organizací jako je např. Indigo nebo Cinka aj. Neuspokojivá je také současná bytová politika,
která je ve vyloučených lokalitách také příčinou problémů.



H. Vlčková poděkovala všem členům PS za účast a ukončila jednání.

ZÁZNAM VYPRACOVAL/A:

Jaroslava Srbová
Odborný referent pro školství za partnera město
Děčín

ZÁZNAM OVĚŘIL/A/I:

Mgr. Hana Vlčková
Vedoucí pracovní skupiny pro Rovné příležitosti

Jaroslava Srbová

________________________________________________

Mgr. Hana Vlčková

_______________________________________________

V Děčíně dne: 29. 10. 2019
ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:
Úkol

Pro

termín

Rozeslat zápis ze setkání (pracovní
skupina + RT)

J. Srbová

neprodleně

Zaslat H. Vlčkové návrhy témat,
nápadů či doporučení pro Konferenci
MAP II

Členové PS pro RP

S termínem do 31. 10.
2019

Zaslat H. Vlčkové návrhy témat, způsob
realizace na workshop

Členové PS pro RP

S termínem do 31. 10.
2019

Členové PS pro RP

S termínem do 31. 10.
2019

Členové PS pro RP

S termínem do 31. 10.
2019

Zaslat H. Vlčkové náměty, témata a
podněty na Polytechnickou

konferenci
Připravit aktivity PS dle Inspiromatu 2

PŘÍLOHY:
1. dokument „Inspiromat 2 – Příklady realizace aktivit projektu MAP II“
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