
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM                                                                                                                                                          
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

POZVÁNKA NA 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 
v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 

„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 

 
 
Datum konání: středa 13. ledna 2021    

Hodina konání: 16:00 - cca 17:30 hod. 

Místo konání: on-line 

 

Program: 

1. Rekapitulace plnění úkolů z minulé PS 

Výstup Zajistí 

Probrat možnosti předávání letáku k činnosti poradny pro rodiče přes NNO s odborem 
sociálního začleňování (předávání info přes nástěnky ve školách, FB, pracovníky NNO) 

RT MAP II 

Probrat s vedením možnosti zajištění plnění funkce lokálního koordinátora (na úrovni 
MČP7) 

RT MAP II 

Propagace již uskutečněných aktivit pro zajištění distanční výuky, poděkování rodičům, 
pedagogům, donorům i individuálním dárcům 

RT MAP II ve spolupráci 
s odd. komunikace  

Sdílet výstupy šetření týkajícího se zkušeností sociálně ohrožených dětí s komunikací se 
školami v rámci distanční výuky 

K. Nováková 

zaslat kontakty – zejména na koordinátora dobrovolníků, informace o nabídce, výstupy 
z výzkumu po jeho dokončení 

K. Nováková 

zaslat nabídku volnočasových aktivit pro děti z různých cílových skupin - MAP II 
zabezpečí sdílení (přes školy, FB, web apod.) 

K. Titěrová 

Navázání spolupráce s mezinárodními školami - zajištění komunikace žáků s vrstevníky 
v cizím jazyce  

J. Skalková 

Oslovení prezidenta AŘŠ PaedDr. Michala Černého F. Rada 

Nasdílení Zprávy o rovnosti, oslovení kontaktů z mezinárodních škol, „lobovat“ na 
snižování administrativy spjaté s realizací evropských projektů 

J. Skalková 

Předat závěry PS radní pro školství a diskutovat o dalších možnostech intervencí RT MAP II 

 
2. Reflexe stávající situace, aktuální témata (přijímací zkoušky, hodnocení, duševní 

hygiena apod.) 
3. Různé 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 
Mgr. Jana Skalková, DiS., garant pracovní skupiny „Rovné příležitosti“ 
Mgr. Michaela Svobodová, hlavní manažer projektu MAP II 
Mgr. Romana Růžičková, odborný garant komunikace, metodik pracovních skupin 
Markéta Kuldová, odborný garant - koordinátor MAP II 


