
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 

ID datové schránky: 47c7qrc 

Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Rovné příležitosti 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   3. 12. 2018 od 14:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Seznámení s Metodikou rovných příležitostí  

3. Plánování aktualizace SWOT analýzy MAP  

4. Diskuse  

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

 

Jednání zahájil a přítomné přivítal věcný manažer projektu MAP II Ing. Pavel Elšík, seznámil 

je s předpokládaným programem jednání a také požádal členy PS k vyjádření k zápisu 

z minulého jednání PS. 

Dále seznámil přítomné s s výsledkem jednání s KAP ohledně dotazníků k potřebám škol. 

Podle našich informací školy dotazníky vyplňovat nebudou, ale MŠMT poskytne agregované 

výstupy z dotazníkového šetření k projektu Šablony, kterého se však nezúčastnily všechny 

školy v ORP. Školy i MAPy by měly dále s těmito výstupy pracovat a případně upravit SR. 

 

2. Seznámení s Metodikou rovných příležitostí  

Manažerka pro implementaci Alena Rasochová přiblížila přítomným zásady Metodiky rovných 

příležitostí, která je závazná pro MAP II. Na doporučení Bc. Havelky byla kontaktována Mgr. 

Orságová, která přislíbila účast v PS MG a ČG jako odborník na PO.  

 

3. Plánování aktualizace SWOT analýzy MAP  

Ing. Elšík seznámil všechny přítomné se SWOT analýzou a požádal je o promyšlení a 

připomínkování do příštího jednání PS, kdy bude SWOT analýza aktualizována. 

 

4. Diskuse a různé 

Proběhla debata na téma žákovských parlamentů na školách – v Kašavě je zřízen a funguje – 

žáci mají možnost podávat návrhy na zlepšení. Také v ZŠ Slušovice ŽP funguje a žáci se 

aktivně zapojují do dění ve škole. Žáci vidí ŽP smysl a motivuje je to k přemýšlení nad 

fungováním školy a k aktivnímu přístupu – vymýšlejí aktivity a své připomínky předávají 

pedagogům. 

Dále proběhla diskuse nad projektem Kabinety, který řídí Krajský akční plán. Ing. Elšík 

informoval, že KAP plánuje setkání problematice RP na 2. polovinu měsíce ledna 2019. 
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Z řad členů PS bylo navrženo, že by se slabším žákům mohlo pomoci formou doučování a jako 

možnost bylo navrženo oslovit středoškoláky, zda by byli ochotni pomoci. Tuto aktivitu je 

možno realizovat i přes projekt Šablony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 


