ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Termín: 27. 5. 2019
Místo konání: Zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Účastníci: dle prezenční listiny

-

-

-

Členové PS byli pozváni na akci: Polytechnika, která táhne
Slabé stránky a hrozby, které vyšly ze SWOT analýzy, byly převedeny do pozitivních tvrzení
Tato pozitivní tvrzení byla prezentována členům PS, kteří debatovali o formulaci těchto
tvrzení za účelem prioritizace cílů
FORMULACE CÍLŮ
Cizinci ve školách: Problém v jedné MŠ s velkým počtem cizinců, což vyžaduje velkou míru
pedagogické přípravy a představuje další pracovní zátěž pro vedení škol, je zde nedostatek
jazykově dobře vybavených asistentek hlavně pro účely mongolské menšiny
Vysoký počet žáků ve třídách: Úkoly pro město: práce s demografickými daty, aby bylo možné
se připravit na populační vlny
Z důvodu hledání finančních prostředků bylo vyjádřena potřeba projektového manažera
daného ORP, který by ulehčil místním školám po administrativní stránce
Inkluze: častá záměna termínu inkluze s integrací, které zapříčiňují častá nedorozumění
během veřejných diskuzí
Flexibilita systému: je třeba reagovat okamžitě na dané situace
Návaznost projektů: Šablony návaznost mají, projekt lokálního síťování nemá návaznost –
bude suplováno v rámci projektu MAP II a

PRIORITIZACE CÍLŮ
Po formulaci cílů a společném odsouhlasení tvrzení došlo k obodování jednotlivých tvrzení
dle závažnosti tak, jak jsou vnímány jednotlivými členy PS
SWOT ANALÝZA
Na základě diskuze vyplynula potřeba doplnit SWOT analýzu o oblast většího zapojení rodičů
do péče o děti (neměli by se vzdávat zodpovědnosti za děti, bylo by také lepší zlepšit
komunikace mezi rodiči a učiteli, každá z těchto skupin vnímá, že se s ní nekomunikuje
s respektem a taktem), tato oblast je vnímána zároveň jako příležitost a také jako hrozba.

-

Návrh aktivity:
Rozebrání jednotlivých cílů na jednotlivé aktivity, díky kterým bychom mohly jednotlivých cílů
dosáhnout.

HLAVNÍ CÍL
-

Rozvíjení maximálního potenciálu žáků
o Rozvoj klíčových kompetencí dětí a rodičů (nesoustředit se pouze na znalosti, není
však možné na znalosti zcela rezignovat)
o Rozvoj silných stránek všech dětí
o Rovnost předmětů

o
o
o
-

-

Rozvoj alternativních forem hodnocení
Rozvoj moderních forem výuky
Rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, neziskové organizace,
zřizovatelé škol)

Co dál?
o Realizace cílů nejen pomocí MAP II ale i pomocí Šablon a dalších zdrojů
o Najít různé možnosti, jak cílů dosáhnout
Členové PS byli vyzváni, aby případně posílali další návrhy elektronicky
Jejich připomínky budou zapracovány a budou všem rozeslány spolu se zápisem
Příští termín byl odsouhlasen na přelom září a října

