
 

 

 

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti 

v rámci projektu 

 

Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698 

 

PROGRAM  

1. Zahájení 

2. Dokumentace MAP 

3. Projekt MAP 

4. Náměty na aktivity v roce 2021 

5. Výměna zkušeností 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 

Ing. Hana Plšková, manažerka MAP, přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. Jednání 
proběhlo online ve středu 25. 11. 2020 od 13.00 hod prostřednictvím programu Microsoft Teams. 
Pracovní skupiny probíhají online z důvodu pandemie COVID. Jednání bylo vedeno formou shrnutí 
dosavadního fungování MAP. Ředitelé a pedagogové mají teď mnoho starostí se zajištěním plynulého 
chodu výuky ve školách, proto jsme je nechtěli před Vánoci zatěžovat úkoly z MAPu. 

 

2. Dokumentace MAP 

Se členy pracovní skupiny jsme probrali dokumenty, na kterých s námi spolupracovali a budeme je 
schvalovat na jednání Řídícího výboru – Seznam plánovaných evaluací, Strategický rámec a celý 
dokument MAP. Také jsme nastínili, co nás čeká za dokumenty v roce 2021 – Evaluace pracovních 
skupin a Popis potřeb škol aj. 

 

3. Projekt MAP 

V další části jsme se věnovali nadcházejícím událostem v roce 2021, kdy jsme zajistili řadu školení a 
zajímavých aktivit: 

Plánovaná školení 

Datum Název Bližší specifikace 

6. 1. 2021 Specifické poruchy učení „v kostce“ – jak 
porozumět dítěti s SPU – Mgr. Lenka Bínová 

předpokládaný čas 13:00-17:00 
hod., určeno pro pedagogy ZŠ 

15. 2. 2021 Posouzení a stimulace vývoje dítěte 
v předškolním věku – Mgr. Jiřina Bednářová 

předpokládaný čas 9:00-16:00 
hod., určeno pro pedagogy MŠ a 1. 
stupně ZŠ 



 

 

8. 4. 2021 Průřez tématy – Mgr. Karel Opravil určeno pro pedagogy ZŠ 

x. x. 2021 Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě? – Dr. 
Lidmila Pekařová 

určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, 
rodiče 

x. x 2021 Ukázkové hodiny s dětmi v MŠ – Mgr. Natália 
Tofflová 

určeno pro pedagogy MŠ 

 

Dále plánujeme v rámci rozvoje polytechnického vzdělávání zrealizovat burzu škol ve Valašských 
Kloboukách a navštívit místní firmy, o což je velký zájem.  

 

4. Náměty na aktivity v roce 2021 

Navázali jsme na aktivitu tvorby čtenářských kufrů a jejich umístění do knihoven, přičemž nás 
zajímalo, o jakou další aktivitu by byl ze strany členů pracovní skupiny zájem. Členové předložili 
návrhy, které společně probereme na příštím jednání osobně, pokud to situace dovolí. 

 

5. Výměna zkušeností 

Na téměř samém konci online setkání nás zajímalo, jak v současné době probíhá výuka v mateřských 
a základních školách, jak celkově se situací v období COVID pandemie bojují. Každý člen se vyjádřil a 
inspiroval ostatní. 

 

6. Diskuse 

V rámci diskuse jsme ještě probrali, kdy proběhnou další naše setkání. Každý člen se vyjádřil, kdy se 
mu to nejvíc hodí, abychom udělali předběžný plán.  

 

7. Závěr 

Na závěr realizační tým poděkoval všem za účast a za spolupráci. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jaroslava Káňová       Ve Vysokém Poli 27. 11. 2020 

 

 


