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MAP Karlovarsko II  (reg. č. CZ.0 2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 3 „Rovné příležitosti“ 

 
Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 
Datum: 17. 4. 2018, od 16 h 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah: 

1. Informace o projektu APIV B 
2. Diskuze k akčnímu plánu na šk. rok 2018/2019 (podpora znalostních kapacit, 

implementace MAP) 
3. Termín a obsah příštího jednání 

 
ad 1) Informace o projektu APIV B 
Jednání pracovní skupiny se zúčastnila Mgr. et Mgr. Jana Ščerbová, krajská metodička Centra 
podpory školám v oblasti společného vzdělávání (NIDV krajské pracoviště v Karlových 
Varech). Pí Ščerbová představila projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi“ (APIV B):  
http://www.nidv.cz/projekt-apiv 
http://www.inkluzevpraxi.cz/ 
 
V rámci tohoto projektu jsou pořádána školení pro učitele v oblasti společného vzdělávání. 
Školy mohou využít plnou nebo částečnou podporu. V rámci plné podpory jsou organizována 
školení, kdy lektoři dojíždí přímo do zapojené školy, vedení školy také může využít koučink a 
mentoring. V případě částečné podpory se jedná pouze o školení. V projektu jsou také 
realizovány informační semináře pro rodiče. Rodiče jsou na tyto semináře zváni na třídních 
schůzkách.  
 
Proběhla diskuze k aktivitám projektu, např. k otázce, jak nejlépe oslovit rodiče nebo 
k obsahu nabízeních školení. 
 
ad 2) Diskuze k akčnímu plánu na šk. rok 2018/2019 
Hlavní manažerka projektu informovala o probíhajícím dotazníkovém šetření k výběru aktivit 
implementace MAP jednotlivými školami. Z hlediska naplnění cílů 3.1 a 3.2 je v nabídce 
zařazeno především vzdělávání pedagogů v metodách práce s třídním kolektivem. Mgr. 
Kekulová z organizace „Společně k bezpečí“ představila podrobnosti připravovaného 
dlouhodobého vzdělávání v rámci implementace MAP. Zahájení aktivity by bylo od září 2018. 
Každý měsíc by proběhl jeden vzdělávací den, který by obsahoval nejprve ukázku přímé 
práce se třídním kolektivem, a následovala by část vzdělávání jen s přihlášenými učiteli. 
  
Vyhodnocení dotazníkového šetření proběhne během měsíce května. Aktivity implementace 
začnou probíhat od září 2018. 
 

http://www.nidv.cz/projekt-apiv
http://www.inkluzevpraxi.cz/
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V rámci podpory znalostních kapacit jsou v plánu vzdělávací workshopy diskutované na 
minulém jednání pracovní skupiny. Na základě dnešní diskuze mezi přítomnými došlo 
k upřesnění organizace vzdělávací aktivity pro učitele na téma „paměť a efektivní učení“. 
Nejvýhodnější nabídka je na dvoudenní workshop. Členové pracovní skupiny doporučují dva 
dny s odstupem 14 dnů, např. dva pátky. Upřesněno bude po jednání dalších pracovních 
skupin během května. 
 
ad 3) Termín a obsah příštího jednání 
Příští setkání pracovní skupiny je v plánu na začátek října ve Žluticích (střídání K. Varů a 
Žlutic). Letošní poslední jednání bude předvánoční společné pro všechny pracovní skupiny.  
 
Obsahem příštího jednání bude projednání výstupů z workshopu „Rovné příležitosti“ a práce 
na analýze problémů a potřeb v oblasti rovných příležitostí, příp. SWOT analýze. 
 
 
Zapsali: Hendrichová, Makovička  
 


