
 

MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Zápis ze setkání ke kvalitě vzdělávání v okrese Karlovy Vary: Proč některé regiony 

zaostávají a jak to změnit? Jak si vedeme my? 

Místo konání: Domů kultury Ostrov, Mírové náměstí 733 
Datum: 7. 12. 2022 od 13:00 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Facilitace: Karel Gargulák a Václav Korbel z PAQ Research 
 
Setkání probíhalo společně s projektem MAP III Ostrov, týkalo se celého okresu Karlovy Vary. 
 
Manažerky obou projektů MAP, které setkání pořádaly, přivítaly účastníky a představily facilitátory. Na 
úvod byly definovány cíle setkání a zjišťována očekávání účastníků.  
 
Cíle setkání: 

• Seznámit se s daty o vzdělávání a sociální situaci na ORP K. Vary a Ostrov a osvojit si logiku 
jejich zpracování. 

• Diskutovat o situaci ve službách v územích, o problémech, zkušenostech a dobré praxi. 

• Rozmyslet si, jaké další kroky je možné udělat v podpoře činností všech aktérů. 
 
Facilitátoři představili charakteristiky území obou ORP a upozornili na reporty s daty a doporučeními 
zpracovanými ze strany PAQ Research pro všechna ORP (pro K. Vary dostupné na webu projektu a 
registrovaní účastníci report rovněž předem obdrželi e-mailem). 
 
Představeno bylo, jaké jsou náklady vzdělávacího neúspěchu a proč je důležité zabývat se vzdělávání i 
z důvodu finančních dopadů na veřejné rozpočty.  
 
Následovala práce účastníků ve skupinách, kdy účastníci měli odhadnout, jak vysoké jsou sociální a 
vzdělávací problémy v ORP K. Vary a Ostrov vzhledem k průměru ČR. Konkrétně se jednalo o oblasti: 

• Exekuce 

• Děti v bytové nouzi 

• Vyloučené lokality 

• Nezaměstnanost 

• Nízká vzdělanostní struktura 

• Nedokončování ZŠ 

• Propadání v ZŠ 

• Propadání v 1. třídě 

• Absence v ZŠ 

• Nízké vzdělávací aspirace 

• Nízký podíl žáků s excelentními výsledky 
 
Těmto oblastem se pak věnovala podrobná prezentace a zároveň průběžně probíhala diskuze. 
 
 



Zásadní podnět z diskuze se týká spolupráce škol a OSPOD. Proběhla živá diskuze k fungování OSPOD 
v současnosti a v minulosti a k rozdílům mezi ORP K. Vary a Ostrov v oblasti spolupráce škol, obce 
s rozšířenou působností a OSPOD. Je vhodné, když na školách působí sociální pracovník, příp. sociální 
pracovník přímo na městě. Otázkou jsou ale kapacity OSPOD dělat terénní práci.  
 
Z diskuze yyplynulo, že otázce nastavení spolupráce mezi školami a OSPOD v ORP Karlovy Vary se 
bude MAP dále věnovat (pracovní skupiny v lednu 2023, jednání se zástupci Statutárního města 
Karlovy Vary). 
 
Odkazy: 
https://www.mapavzdelavani.cz/ 
 
https://www.datapaq.cz/ 
 
https://www.mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2022/09/Karlovy-Vary.pdf 
 
https://www.mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2022/12/PAQ_KV_Ostrov.pdf 
 
http://www.pravonadetstvi.cz./dokumenty/ 
 
 
Účastníci obdrželi prezentaci a inspirativní materiály prostřednictvím e-mailu. 

 

Zapsala Hendrichová 
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