
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Datum a čas konání:  16. 01. 2020, od 15:00 do 17:00 hodin 

Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

Přítomni:   Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad 

Orlicí) 

Mgr. Helena Korábová (Základní škola a mateřská škola Sopotnice) 

Kateřina Fišarová (Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů) 

Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Bc. Sylva Heulerová (Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor sociální) 

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné, představila novou posilu týmu MAP, kterou je Mgr. Věra 

Stožická a zahájila jednání v 15:00 hodin. 

Nejprve představila program dnešního jednání, který byl následující: 

1. Informace o aktuálních výzvách. 

2. Zpracování návrhu aktivit, které se zaměřují na nastavení rovných příležitostí ve 

vzdělávání. 

3. Diskuze nad konkrétními aktivitami k možnému rozpracování do implementační části 

MAP. 

 

1.  Informace o aktuálních výzvách 

➢ Mgr. Bednářová nejprve informovala přítomné členy o plánovaných aktivitách a o aktuálně 

vyhlášených výzvách, které vyhledávají členové Pracovní skupiny pro financování, a které jsou 

zveřejněny na stránkách maporlicko.cz zde: https://www.maporlicko.cz/odkazy.  

 

 

https://www.maporlicko.cz/odkazy


 

 

2.  Zpracování návrhu aktivit, které se zaměřují na nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání 

➢ Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že všechny následující aktivity, které byly sesbírány 

v rámci sběru neinvestičních aktivit jsou příležitostí pro odstranění nerovností ve vzdělávání: 

o Vzdělávací aktivity pedagogických i nepedagogických pracovníků; 

o Personální podpora – AP, ŠA, chůva, školní psycholog, speciální pedagog; 

o Doučování žáků (hrazeno ze Šablon), předměty speciální pedagogické péče, 

pedagogická intervence; 

o Aktivity naplňující Minimální preventivní programy; 

o Aktivity usnadňující přechod mezi stupni vzdělávání; 

o Osvětové aktivity (veřejnost); 

o Aktivity zaměřené na podporu dětí a žáků ohrožené školním neúspěchem. 

➢ A dále členové PS doplnili výše uvedený seznam o další aktivity, které jsou také příležitostí pro 

odstranění nerovností ve vzdělávání: 

o Společné akce s rodiči a veřejností; 

o Zájmové kroužky (i mimoškolní); 

o Projekt: Příměstský tábor, který bude zdarma a zapojí se více sociálních vrstev = je to 

dostupné pro všechny; 

o Tandemová výuka; 

o Školní akce pro veřejnost (vystoupení, jarmark, den otevřených dveří) 

o Projekt „Hrdá škola“. 

 

3. Diskuze nad konkrétními aktivitami k možnému rozpracování do implementační části MAP 

➢ Na závěr jednání proběhla diskuze nad konkrétními aktivitami k možnému rozpracování do 

implementační části MAP. Členové PS se shodli, že tuto aktivitu předají dále do Řídící pracovní 

skupiny. 

 

 



 

 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhne 19. března 2020 od 15:15 

v Pedagogicko-psychologické poradně. 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 

 


