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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: 2. ZŠ Bochov 
Datum: 25. 10. 2018, od 15:30 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah: 

1. Informace o aktivitách projektu 
2. Informace o projektu SYPO 
3. Diskuze k návrhu ŠIK KK 
4. Diskuze k výstupům z workshopu „Rovné příležitosti“  

 
ad 1) Informace o aktivitách projektu 
Ing. Hendrichová informovala o aktivitách projektu, které jsou v přípravě. Jsou ještě poslední 
volná místa na workshop „Paměť a efektivní učení“ pro učitele. Ke čtenářským dílnám 
proběhlo první setkání dne 24. 10. 2018, ohlasy jsou pozitivní. Dále bylo diskutováno o 
návrzích na workshopy z jiných pracovních skupin: vzdělávání cizinců, projektové učení, 
činnostní učení. Členové pracovní skupiny byli informováni o průběhu aktivit implementace 
MAP a zpětných vazbách z realizace prvních aktivit: Putování Krajem živých vod, Podpora 
polytechniky, Přístupy k vedení třídnických hodin, Paměť a efektivní učení. 
 
ad 2) Informace o projektu SYPO 
Mgr. Peer představil projekt SYPO, sdělil informace o aktivitách „metodické kabinety“ a 
„začínající učitel“. U nás je zatím málo zájemců o členství v národním kabinetu oproti situaci 
v jiných krajích. Mgr. Peer zašle prezentaci s informacemi o projektu a možnostech zapojení. 
Pokud by někdo z členů pracovní skupiny věděl o vhodné osobě do národního kabinetu (či 
později krajských a okresních kabinetů), předá kontakt na Mgr. Peera. 
 
ad 3) Diskuze k návrhu ŠIK KK 
Členové pracovní skupiny dostali dopředu e-mailem návrh Krajské inkluzivní koncepce 
Karlovarského kraje (ŠIK KK). Koncepce je zpracovávána v rámci projektu IKAP KK. Ing. 
Hendrichová vysvětlila souvislosti mezi dokumentem „Metodika rovných příležitostí PO 3 OP 
VVV“ (Metodika) povinným pro MAPy a ŠIK KK. Metodika dává MAPům povinnost sbírat 
některé statistické údaje za školy, IKAP KK tyto údaje potřebuje k tvorbě ŠIK KK. Došlo 
k domluvě mezi MAPy a IKAP KK, že IKAP KK předal MAPům data, která manažerky IKAP KK 
vyhledaly ze školních výkazů a data, která mají z dotazníkového šetření z jara, kdy IKAPu KK 
odpověděla přibližně polovina MŠ a ZŠ. Ing. Hendrichová vysvětlila, že realizační tým 
projektu „MAP Karlovarsko II“ chce ředitele co nejméně zatěžovat ohledně sběru dat, 
vycházíme tedy z dat od IKAP KK, ale chceme zejména komentáře od ředitelů. Kde data od 
škol nemáme, požádáme školu o data nebo jejich kvalifikovaný odhad. Ing. Hendrichová 
vysvětlila, že data budou agregována a bude pracováno s anonymizovanými údaji, nebude se 
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prezentovat, že nějaká škola je „dobrá“ nebo „špatná“. Ke zjištěným zajímavostem proběhne 
na jaře workshop. 
 
Mezi členy pracovní skupiny proběhla diskuze ke smysluplnosti sběru dat přes MAPy, když 
MŠMT data stejně má k dispozici. Měl by zaznít spíš názor „jak to opravdu je“ než řešit 
tabulky s daty. Ing. Hendrichová připomněla, že proto je v rámci strukturovaného rozhovoru 
prostor pro komentář ze strany ředitele školy, smyslem nejsou čísla pro čísla. 
 
Ohledně ŠIK KK se členové pracovní skupiny domluvili, že na příštím jednání pracovní skupiny 
se bude diskutovat o návrhu ŠIK KK (doplnění komentářů, pohled z praxe škol). V ŠIK KK nyní 
chybí návrhová část, jedná se pouze o analytická data (která budou doplněna po dotazování 
MAPů) a citace z různých studií. Nejsou uvedena opatření, jakým způsobem by mělo být 
naloženo se zjištěními v analytické části. Ing. Hendrichová se bude dotazovat, zda bude toto 
doplněno.  
 
ad 4) Diskuze k výstupům z workshopu „Rovné příležitosti“ 
Na dubnovém workshopu proběhl brainstorming na téma „co jsou rovné příležitosti ve 
vzdělávání“. Členové pracovní skupiny si připomněli výstupy z tohoto brainstormingu. 
Závěrem je, že sepsané body jsou různorodé a reprezentují tak různé pohledy na řešenou 
problematiku. Členové pracovní skupiny se domluvili, že SWOT analýzu budou sestavovat až 
na příštím setkání. 
 
Příští setkání bude v prosinci společné pro všechny pracovní skupiny. Další samostatné 
setkání této pracovní skupiny bude cca v únoru, začátek od 14:30. Mgr. Velínská zjistí, zda by 
se pracovní skupina mohla sejít na ZŠ Karlovy Vary, 1. máje. 
 
 
Zapsala Hendrichová 
 


