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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Rovné příležitosti“ 
 

9. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 14. září 2020 v 16:00 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Aktualizace Akčního plánu aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021 
3. Různé  
4. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila 
je s programem jednání pracovní skupiny (PS) „Rovné příležitosti“. 
 
2. Aktualizace Akčního plánu aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021 

Členové PS byli seznámeni s výstupy evaluace Akčního plánu (AP) aktivit spolupráce škol 
na školní rok 2019/2020, kdy z důvodu opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 byl akční 
plán naplněn pouze z 41 %, a s doporučením Řídícího výboru MAP z 8/2020 přepracovat 
AP aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021 přijatý 1/2020 tak, aby byly do něj byly 
doplněny aktivity spolupráce škol z AP na školní rok 2019/2020, které se nepodařilo v daný 
školní rok zrealizovat a jsou navázány na indikátory projektu MAP II. 

Členové PS v AP na školní rok 2020/2021 ponechali původně naplánované tři aktivity 
k rozvoji rovných příležitostí (sdílený logoped + 2 akce s označením PŘÍLEŽITOST). 
V rámci těchto aktivit byl z důvodu opatření přijatých v souvislosti se zamezením šíření 
koronaviru COVID-19 a možnosti jejich zpřísnění snížen minimální počet zapojených 
subjektů a termíny realizace budou průběžně upřesňovány na základě zájmu a možností 
zapojených škol. Aktivity budou realizovány tak, aby se minimalizovala možnost přenosu 
koronaviru COVID-19. U jedné aktivity byl navýšen rozpočet. 
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Členové PS ověřovali, zda z hlediska nastavení rovných příležitostí u jednotlivých akcí je 
dodržena zásada rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina neshledala, že by 
věcný obsah jednotlivých aktivit byl v rozporu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání.  

PS doporučila aktualizovaný návrh akčního plánu na školní rok 2020/2021 k projednání 
PS „Financování“. 

Výstup z jednání PS „Rovné příležitosti“ je zpracován společně s výstupy dalších 
pracovních skupin a je společnou přílohou zápisu. 
 
3. Různé 

Koordinátor MAP shrnul činnosti plánované v rámci MAP ve spolupráci s pracovními 
skupinami do konce projektu, který je plánovaný na 31. 8. 2021. 
Členům PS byly představeny základní informace k připravované výzvě na navazující 
projekty „MAP III“ a k Malé digitální univerzitě (možná aktivita na podporu informatického 
myšlení v rámci MAP II). 
Byly předány informace o plánovaných seminářích pro rodiče 

-  5. 10. 2020 – školitel V. Facová, 
- 11. 11. 2020 – školitel J. Svoboda, 
- 22. 2. 2020 – školitel V. Facová. 

Michaela Zmeškalová z MAS – Partnerství Moštěnka, člen PS Financování, v rámci 
animace škol nabízí pomoc s „Šablonami III“ – s přípravou a administrací projektové žádosti. 
 
4. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 

 
V Holešově 14. 9. 2020 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


