Zápis z jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 17. září 2019, 16.30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod


Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.

2. Návrh neinvestičních aktivit


Cílem dnešního setkání bylo projednat a navrhnout neinvestiční aktivity, které povedou
k naplnění priorit uvedených ve SR MAP II.



Realizační tým připravil návrh neinvestičních aktivit z těchto zdrojů
1. Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020
2. Agregovaných popisů potřeb škol
3. Z aktivit uvedených v MAP I



Členové pracovní skupiny se detailně věnovali aktivitám v rámci priorit 7, 8 a 9
a odsouhlasili podobu aktivit v následující podobě:
 Aktivita 7.1.1 Organizace pravidelných setkávání pedagogů školských zařízení,
specializovaných organizací a služeb na téma inkluzivní vzdělávání
o Aktivita je součástí Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020.
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 7.1.1 je minimálně 1x ročně zorganizovat
na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn setkání pedagogů z MŠ, ZŠ,
ZUŠ a specializovaných organizací a služeb na téma inkluzivní vzdělávání.
Pracovní skupina pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,
regionální identity a rozvoj potenciálu každého žáka doplnila, že cílem aktivity

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

je také větší informovanost všech pedagogických pracovníků o náplni práce
jednotlivých specializovaných organizací (Agentura pro sociální začleňování,
UCHO, PPP, Člověk v tísni, psychologové) a v důsledku toho také šíření osvěty
o

těchto

specializovaných

organizacích

mezi

rodiče

prostřednictvím

pedagogických pracovníků jednotlivých školských zařízení.
o Smyslem

je

podpořit

pedagogy

školských

zařízení

a

pracovníky

specializovaných organizací a služeb ve společném setkávání a výměně
zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání. Témata diskuze a termíny budou
voleny dle potřeby.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce,
do které budou zapojena všechna školská zařízení ve SO ORP Domažlice
a Horšovský Týn. Aktivita bude naplněna prostřednictvím projektu MAP II.
Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

Indikátor

Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
MAP II
2 000,- Kč
Počet zapojených MŠ do společného setkávání
Počet zapojených ZŠ do společného setkávání
Počet zapojených pedagogů do společného setkávání
Počet zapojených organizací a služeb v oblasti inkluzivního
vzdělávání do společného setkávání

Potenciální realizátoři
MAS Český les
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Realizace setkávání
2019 – 2023

Odpovědnost
MAS Český les

 Aktivita 7.2.1 Zavedení exkurzí dětí ze všech MŠ na 1. stupeň ZŠ
o Cíl a popis aktivity: Cílem je pověřit zodpovědnou osobu na všech ZŠ na území
ORP Domažlice a Horšovský Týn, která každoročně minimálně jednou
zorganizuje prohlídku budovy ZŠ, návštěvu dětí MŠ v 1. třídě ZŠ a setkání
s budoucím učitelem 1. třídy ZŠ. MŠ si volí ZŠ dle spádovosti. Pro usnadnění
nástupu dětí do 1. třídy jsou vhodné konzultace pedagogů MŠ a 1. tříd ZŠ.

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce
všech MŠ se spádovými ZŠ. Exkurze budou realizovány po celé období
až do roku 2023.
Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje
500,- Kč
Počet ZŠ zapojených do organizace exkurzí dětí MŠ
na 1. stupeň ZŠ
Počet MŠ zapojených do organizace exkurzí dětí MŠ
Indikátor
na 1. stupeň ZŠ
Počet uskutečněných exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ
v letech 2019 - 2023
Všechna školská zařízení ve SO ORP Domažlice a
Potenciální realizátoři
Horšovský Týn
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Realizace jednotlivých
2019 – 2023
Pověřené osoby na všech ZŠ
exkurzí
Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

 Aktivita 7.2.2 Zavedení exkurzí žáků všech malotřídních ZŠ na 2. stupeň navazující
ZŠ
o Cíl a popis aktivity: Cílem je nastavit spolupráci malotřídních a neúplných ZŠ
s navazujícími ZŠ (dle spádovosti), při které bude žákům minimálně jedenkrát
umožněno navštívit svoji budoucí třídu a seznámit se s novým prostředím školy.
Pro usnadnění přechodu žáků jsou vhodné osobní konzultace stávajících
a budoucích třídních učitelů.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce
malotřídních a neúplných ZŠ se ZŠ navazujícími dle spádovosti. Exkurze budou
realizovány po celé období až do roku 2023.
Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady
MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje
500,- Kč
E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

Počet zapojených malotřídních a neúplných ZŠ do
organizace exkurzí žáků 5. tříd
Počet zapojených navazujících ZŠ do organizace exkurzí
Indikátor
žáků 5. tříd
Počet uskutečněných exkurzí žáků 5. tříd v letech 2019 2023
Všechna školská zařízení ve SO ORP Domažlice a
Potenciální realizátoři
Horšovský Týn
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Realizace jednotlivých
Pověřené osoby malotřídních
2019 – 2023
exkurzí
a neúplných ZŠ
 Aktivita 7.3.1 Organizace návštěv pedagogů školských zařízení v ostatních školských
zařízeních, či specializovaných organizacích a službách
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 7.3.1 je vytipovat vhodná školská zařízení,
ve kterých dlouhodobě funguje inkluzivní vzdělávání a v těchto organizacích
zavést návštěvy pedagogů z ostatních školských zařízení. Je možné organizovat
i návštěvy školských zařízení v zahraničí. Návštěvy je možné organizovat
i ve specializovaných organizacích a službách.
o Smyslem je podpořit pedagogy školských zařízení a pomoci jim vyrovnat
se s problematikou inkluzivního vzdělávání. Pravidelné návštěvy organizací,
ve kterých se s inkluzí již vypořádali, a předávání si praktických zkušeností by
měly přispět k pozitivnímu přístupu.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce,
která bude financována z vlastních zdrojů. Aktivitu lze také naplnit
prostřednictvím projektu MAP II.
Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady
Indikátor

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje / MAP II
500,- Kč
Počet školských zařízení, která umožnila návštěvy ostatních
pedagogů z jiných školských zařízení a pracovníků
specializovaných organizací a služeb

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

Počet školských zařízení a specializovaných organizací a
služeb, které se zapojily do návštěv organizací s fungujícím
inkluzivním vzděláváním
Potenciální realizátoři
aktivity

Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a
Horšovský Týn, specializované organizace a služby, MAS
Český les

Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Realizace
2019 – 2023

Odpovědnost
Organizace, která realizuje

 Aktivita 8.1.1 Organizace vzdělávacích akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání pro
pedagogy školských zařízení
o Aktivita je součástí Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020.
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity je 1 - 2x ročně zorganizovat vzdělávací akci
na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na kterou budou pozváni
pedagogové ze všech školských zařízení z daného území.
o Obecně je cílem aktivity 8.1.1 podpořit profesní růst pedagogů pomocí dalšího
vzdělávání. Témata vzdělávacích akcí mohou být např. budování kultury školy
z hlediska vzdělávání žáků s potřebou podpůrných aktivit, problematika
sociálního znevýhodnění a jeho důsledků ve vzdělávání, spolupráce s asistentem
pedagoga, problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy, práce s kulturní
odlišností v české škole, komunikace s dětmi se SVP, komunikace s rodiči –
cizinci, problematika heterogenních skupin ve třídách MŠ, pozitivní osvěta
inkluzivního vzdělávání atd. Vzdělávací akce může být formou semináře,
workshopu, webináře atd.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce.
Aktivita bude naplněna prostřednictvím projektu MAP II.
Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady
Indikátor
MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
MAP II
10 000,- Kč
Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy v
oblasti inkluzivního vzdělávání
E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

Počet pedagogů účastnících se jednotlivých vzdělávacích
akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání
Potenciální realizátoři
MAS Český les
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Realizace vzdělávací akce
2019 – 2023

Odpovědnost
MAS Český les

 Aktivita 8.2.1 Získání finančních zdrojů na platy a zázemí specializovaných
pracovníků MŠ na dobu delší než 5 let
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 8.2.1 je pomoci zajistit stabilní finanční
prostředky pro specializované pracovníky MŠ. Jedná se např. o speciální
pedagogy, logopedy, školní psychology, asistenty pedagoga atd. Smyslem je
zajištění dostatečných finančních prostředků na vytvoření zázemí pro tyto
pracovníky minimálně na období pěti let.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu škol a školských
zařízení. Aktivita bude financována z vlastních zdrojů, dotačních programů nebo
státního rozpočtu. Odpovědnost za realizaci nese každá organizace sama.
Typ aktivity

Aktivita škol a školských zařízení

Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Dle jednotlivých projektů
Počet MŠ, které získaly finanční zdroje na platy a zázemí
specializovaných pracovníků na dobu delší než 5 let

Indikátor

Potenciální realizátoři
Všechny MŠ ve SO ORP Domažlice a Horšovský Týn
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Realizace
2019 – 2023
Organizace, která realizuje

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

 Aktivita 8.2.2 Získání finančních zdrojů na platy a zázemí specializovaných
pracovníků ZŠ na dobu delší než 5 let
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 8.2.2 je pomoci zajistit stabilní finanční
prostředky pro specializované pracovníky ZŠ. Jedná se např. o speciální
pedagogy, logopedy, školní psychology, asistenty pedagoga atd. Smyslem je
zajištění dostatečných finančních prostředků na vytvoření zázemí pro tyto
pracovníky minimálně na období pěti let.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu škol a školských
zařízení. Aktivita bude financována z vlastních zdrojů, dotačních programů nebo
státního rozpočtu. Odpovědnost za realizaci nese každá organizace sama.
Typ aktivity

Aktivita škol a školských zařízení

Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Dle jednotlivých projektů
Počet ZŠ, které získaly finanční zdroje na platy a zázemí
specializovaných pracovníků na dobu delší než 5 let

Indikátor

Potenciální realizátoři
Všechny ZŠ ve SO ORP Domažlice a Horšovský Týn
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Realizace
2019 – 2023
Organizace, která realizuje
 Aktivita 8.3.1 Organizace akcí s cílem pozitivní osvěty v inkluzivním vzdělávání
o Aktivita je součástí Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020.
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity je 1x ročně zorganizovat akci pro rodiče,
pedagogy a širší veřejnost s tématikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze
na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu spolupráce.
Aktivita bude naplněna prostřednictvím projektu MAP II.

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

Typ aktivity
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady
Indikátor

Aktivita spolupráce
PŘÍLEŽITOST
MAP II
5 000,- Kč
Počet uskutečněných akcí s tématikou pozitivní osvěty v
oblasti inkluze
Počet účastníků jednotlivých akcí s tématikou pozitivní
osvěty v oblasti inkluze

Potenciální realizátoři
MAS Český les
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Realizace akce
2019 – 2023

Odpovědnost
MAS Český les

 Aktivita 9.2.1 Organizace pravidelných schůzek rodičů s pedagogy MŠ s tématikou
poradenského zařízení a sociálních služeb v oblasti inkluze
o Aktivita je součástí Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020.
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 9.2.1 je pomoci rodičům získat adekvátní
informace o poradenských službách pro děti se SVP. Smyslem je nastartovat
pravidelné schůzky rodičů dětí s pedagogy MŠ minimálně 1x do roka, při
kterých jedním z hlavních témat bude informovat rodiče o dostupných
poradenských zařízeních a sociálních službách na území SO ORP Domažlice,
Horšovský Týn a v Plzeňském kraji.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu škol a školských
zařízení, kterou lze financovat z vlastních zdrojů nebo šablon. Odpovědnost
za realizaci nese každá škola sama. Aktivitu lze rovněž naplánovat pro více MŠ
společně a lze ji naplnit prostřednictvím projektu MAP II.
Typ aktivity

Aktivita škol a školských zařízení

Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje / MAP II / šablony
2 000,- Kč
Počet MŠ, které zorganizovaly schůzky s rodiči za účelem
poskytnutí informací o poradenských zařízeních a sociálních
službách pro děti se SVP

Indikátor

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

Všechny MŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský
Potenciální realizátoři
Týn, MAS Český les
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Škola, která realizuje, MAS
Realizace
2019 – 2023
Český les
 Aktivita 9.2.2 Organizace pravidelných schůzek rodičů s pedagogy ZŠ s tématikou
poradenského zařízení a sociálních služeb v oblasti inkluze
o Aktivita je součástí Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020.
o Cíl a popis aktivity: Cílem aktivity 9.2.2 je pomoci rodičům získat adekvátní
informace ohledně poradenských zařízení pro žáky se SVP. Smyslem je
nastartovat pravidelné schůzky rodičů dětí s pedagogy ZŠ minimálně 1x
do roka, při kterých jedním z hlavních témat bude informovat rodiče
o dostupných poradenských zařízeních na území ORP Domažlice, Horšovský
Týn a v Plzeňském kraji. Schůzku je možné organizovat v rámci pravidelných
rodičovských schůzek.
o Tabulka uvádí informace o realizaci aktivity. Jedná se o aktivitu škol a školských
zařízení, kterou lze financovat z vlastních zdrojů nebo šablon. Odpovědnost
za realizaci nese každá škola sama. Aktivitu lze rovněž naplánovat pro více ZŠ
společně a lze ji naplnit prostřednictvím projektu MAP II.
Typ aktivity

Aktivita škol a školských zařízení

PŘÍLEŽITOST
Vlastní zdroje / MAP II / šablony
2 000,- Kč
Počet ZŠ, které zorganizovaly schůzky s rodiči, na kterých
informovaly rodiče o dostupných poradenských zařízeních
Indikátor
pro žáky se SVP
Všechny ZŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn,
Potenciální realizátoři
MAS Český les
aktivity
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Škola, která realizuje, MAS
Realizace
2019 – 2023
Český les
Poznámka
Zdroj financování
Předpokládané náklady

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: www.map.masceskyles.cz

E-mail: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sedliště 359
Zasílací adresa: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

3. 3. evaluační zpráva


Členové pracovní skupiny byli seznámeni s předběžnými výsledky evaluace, která byla
zaměřena na hodnocení fungování pracovních skupin.



Do evaluační zprávy byly zapracovány všechny dotazníky, které členové PS odevzdali
do 11. září 2019, konkrétně se jednalo o 9 dotazníků.



Průběžná evaluace ukazuje, že PS pro rovné příležitosti funguje dobře a není potřeba
na jejím průběhu nic měnit.



Finální podoba 3. evaluační zprávy bude zaslána členům PS před příštím jednáním.



Členové v rámci diskuse připomínkovali, že některým z nich nevyhovuje termín jednání
s ohledem na jejich pracovní aktivity. Termíny dalších jednání se budou odvíjet
od aktuálních požadavků.

4. Priority a cíle do 1. aktualizace SR MAP II


K 1. aktualizaci SR MAP II dojde v listopadu a prosinci 2019, kdy budou aktualizovány
investiční záměry škol.



Priority a cíle zůstávají do 1. aktualizace beze změny.



Jejich aktualizace proběhne v rámci 2. aktualizace SR MAP II (květen – červen 2020).

5. Pozvánky na semináře


Přítomní byli pozváni na plánované akce a semináře:


„Usnadněte si inkluzivní vzdělávání pomůckami pro děti“ – 26. 9. od 14.00
v zasedací místnosti MAS Český les



„Sociální sítě a kyberšikana“ – 9. 10. od 9.00 v zasedací místnosti MAS Český les



„Profil na jednu stránku“ – 24. 10. od 14.00 v zasedací místnosti MAS Český les

6. Facebookové stránky


Členové byli informování o facebookové stránce projektu MAP II a byli požádáni o její
sledování a zapojení se do komunikace s MAP II i prostřednictvím facebooku.

7. Letáky pro rodiče


Členům byly rozdány letáky určené rodičům s výzvou k zapojení se do aktivit MAP II.
Členové PS byli vyzvání k vyvěšení letáčku na nástěnkách v ZŠ, MŠ a ZUŠ.
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8. Diskuse


V diskusi nabídla Mgr. Václava Forstová (Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň)
možnost krátkého vstupu realizačního týmu MAP II na setkáních ředitelů základních
a mateřských škol, která budou plánovat. O konkrétních termínech bude Mgr. Václava
Forstová informovat.

9. Příští setkání


12. 11. 2019 v 16:30 v kanceláři MAS Český les, obsahem bude strategická část MAP II
a investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce.

V Domažlicích dne 17. 9. 2019

Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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