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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice III“  

09. 03. 2022 od 14,00 hodin v Sokolově 

 

Přítomní členové pracovní skupiny: viz PL 

 

Program pracovní skupiny: 

1) formální záležitosti – DPP, obsazení PS, četnost jednání, jednací řád 

2) design evaluace MAP III  

3) tematická náplň  

4) diskuze, závěr 

 

Ad 1) Mgr. Odvody přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání, který obdrželi také 

elektronicky s pozvánkou. Dále popsala způsob, jakým bude realizován MAP II, resp. v čem se 

bude lišit od dosavadního způsobu realizace. Pracovní skupiny se musí sejít opět min. 4 x ročně. 

Zároveň byli členové upozorněni na možnost účastnit se tematických kaváren každé poslední úterý 

v měsíci – pozvánky jim vždy budou odeslány. 

Přítomnými byl projednán a schválen Jednací řád PS.  

 

Ad 2) Mgr. Odvody vysvětlila přítomným aktivitu A 2 Evaluace, v rámci níž bude během realizace 

MAP III evaluován celý šestiletý proces místního akčního plánování. Povinná metodika je dána ze 

strany MŠMT, realizační tým má promyšlen proces, cílové skupiny jsou dány (jsou totožné s CS 

projektu + členové PS, ŘV, lektoři, apod.). Metody evaluace budou řízené rozhovory, fokusní 

skupiny, dotazníková šetření, SWOT analýzy, analýzy problémů – příčin – řešení, komparace 

dokumentů a dat.  

Mgr. Odvody vyzvala přítomné k námětům k metodám evaluace, jelikož nyní je tvořen její design 

a harmonogram. Zároveň RT hledá člověka, který je kompetentní v této oblasti (zkušenosti v oblasti 

sociologie, výzkumů, evaluací, analytických prací, apod.) a měl by zájem se do evaluačního procesu 

zapojit v rámci uzavřené DPP. 
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PS tímto projednala a schválila postup RT při tvorbě evaluačního designu a harmonogramu aktivity 

A 2 Evaluace místního akčního plánování MAP SOKRA III. 

 

Ad 3) Proběhla témata aktuální k řešení, jako např. role asistenta pedagoga ve třídách. Často jsou 

titp pracovníci kontraproduktivní, stále na školách nemají vyjasněné kompetence AP, vztah AP x 

učitel, AP x žák/žáci. Diskutovalo se o žácích ohrožených soc. vyloučením či sociálně vyloučených, 

jak jim pomáhat, kde je hranice kompetencí učitele, o roli rodičů, atd.  

Dalším tématem byla potřeba prohloubit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti 

diferenciovaného vzdělávání, heterogenní skupiny, apod. Zde Mgr. Odvody potvrdila žádanost 

tématu a rovnou avizovala termín tematické kavárny 29.3. a semináře s Ellen Mlátilíkovou dne 

6.4.2022. Členům PS (nejen) dorazí pozvánka na e-mail. 

S ohledem na nízkou účast bylo téma Mapa vzdělávání od PAQ Research odloženo.  

 

Ad 4) Mgr. Odvody se pozastavila nad počtem zúčastněných a nereakcí členů PS na pozvánku. 

V rámci rozeslání zápisu ověří znovu zájem o členství, příp. se pokusí PS doplnit novými aktivními 

zájemci. 

 

 

 

V Sokolově, dne 11. 3. 2022, zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 


