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Zápis ze 4. setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti / 2020 

 

Termín: 10. 12. 2020, 14:00 

Místo konání: zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Tomáš Lukačina, Richard Červený, 

Vlastimil Purchart, Lenka Hermanová 

Zapisovatel: Mgr. Andrea Jandová 

 

Program: 

 

Mimořádně proběhlo setkání členů 2 pracovních skupin projektu za účelem společného 

zamyšlení a vznesení připomínek při revizi výzvy Malý dotační titul. Setkání proběhlo 

prezenčně při dbání na dodržení maximálního počtu osob. 

 

1. Diskuze k aktuální situaci ve školách během koronavirové krize 

- Není ujasněno, zda bude výuka žáků plošně ukončena k dřívějšímu datu 18. 12. Panují 

různorodé názory na efektivnost tohoto kroku.  

- Nejistota, jaká bude situace v lednu 2021 po vánočním rozvolnění opatření. Školy jsou 

připraveny i na variantu distanční výuky. 

- R. Červený informoval za střední Podřipskou školu zejména o realizaci praktické výuky 

studentů, výuce závěrečných ročníků a přijímacích zkouškách. 

- Výuka je dle referencí pedagogů lepší v prezenční formě, ale i tak jsou všichni unaveni 

nošením roušek, hlídáním nastavených pravidel a snahou vše procvičit. Nezbývá 

prostor pro kreativní předvánoční aktivity apod. jako v jiných letech. 

- V. Purchart informoval, že žáci ze ZŠ Školní, kde působí v několika ročnících, se 

každodenně přihlašují do distanční výuky a dodržují nastavený režim bez větších 

obtíží. 

 

2. Novinky z projektu MAP 

- Byla předána pozvánka a informace k následujícím akcím: 

● 14. - 18. 12. možnost připojit se na webinář pro pedagogy Zábavné pokusy 

● 15. 12. úterý webinář pro pedagogy Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí 

● do školek a škol opětovně zavítaly čtenářské besedy lektorky Anežky Grimové 

● 21. 1. 2021 online seminář pro vedení škol “Novinky ve školské legislativě od 

1.1.” 

● 1/2021 exkurze na Boreč s tematickými učebnicemi pro pedagogy na podporu 

místně zakotveného učení 

● únor 2021 - konference projektu “Vzdělávání koordinátorů EVVO” - zatím 

plánována prezenční forma 

● nové prostory 3D dílny na MAS Podřipsko 

● K. Pecharová zajišťující výše uvedený projekt “EVVO” vznesla dotaz na veřejný 

městský prostor s pevným povrchem, kde by bylo možné nakreslit hru pro 

venkovní výuku žáků. P. Purchart navrhl asfaltové hřiště na sídlišti, které není 
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momentálně využíváno a navštěvují ho školky i družiny. Namalovanou hru by 

pedagogové uvítali jako vítané zpestření, na dotyčné místo mají všichni blízko 

ze svých působišť. 

 

3. Úprava výzvy pro žáky Malý dotační titul 

- MDT byl konzultován s pedagogy i žáky několika škol hned po spuštění výzvy na 

začátku října, avšak nakonec nebyla předložena žádná projektová žádost. Nepříznivá 

situace vznikla při přechodu na distanční výuku v polovině října, kdy byla čerstvě 

spuštěna výzva. Žáci považují za více vyhovující se při prezenčních setkáních 

domluvit, např. při třídnických hodinách, poledních pauzách apod. Při výuce na dálku 

primárně řešili plnění svých zadaných úkolů a nejasnosti ohledně povinností, na vlastní 

projekty již nezbyl prostor. Pro žáky tudíž bylo demotivující odloučení od spolužáků a 

školního prostředí, kde jsou běžně zvyklí vše domlouvat a dále nejistota, zda by se 

podařilo zamýšlený záměr v rozumném termínu realizovat (např. školní výlet - kdy 

bude možné skutečně někam jet?). 

- S ohledem na situaci R. Červený navrhl zpracovat současnou podobu výzvy do 

obecněji laděné metodiky pro školy, které ji budou moci libovolně využít a stanovit si 

vlastní podrobné podmínky. Finanční podpora na projekty žáků by byla hrazena z 

rozpočtu školy, od sponzorů apod. Bude tak posílen i soutěžní rozměr napříč školou a 

všichni budou lépe informováni, než by tomu bylo s týmem MAP v roli hlavních 

hodnotitelů. Pokud v MAP v r. 2022 s blížícím se závěrem projektu budou zbývající 

finanční prostředky, lze je operativně využít jako akční nabídku pro týmy žáků. 

Možnost si také můžeme zapracovat do Akčního plánu pro rok 2022. 

 

4. Preventivní programy pro školy 

- V. Purchart ze své pozice školního preventisty předal zajímavý tip na iniciativu Heleny 

Komasové Stružinské “Programy primární prevence pro školy” -  https://centrum-

pochoden.webnode.cz/, zejména celoroční projekt Emoce - https://centrum-

pochoden.webnode.cz/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu2/. Velmi dobrou příležitostí pro 

podporu vztahů a proinkluzivnosti ve školách může být zapojení jednotlivých tříd, které 

budou společně realizovat připravený program. Aktivitu lze podpořit z MAP Roudnicko, 

nebo v rámci samostatného projektu žáků předloženého do školní výzvy vycházející z 

Malého dotačního titulu. Námět bude zapracován do projektového Akčního plánu pro 

rok 2021. 

 

Další setkání pracovní skupiny: 

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem a prostřednictvím 

našeho facebooku. Forma setkání bude zvolena dle vládních opatření a epidemiologické 

situace. 
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