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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2,5 – Rovné příležitosti v rámci projektu „MAP II rozvoje 

vzdělávání v území ORP Ostrov“ 

Kdy: 10.2. 2021 

Kde: online, prostřednictvím TEAMS 

Čas: 13, 00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1.       Úvod 

2. Zážitková divadla pro žáky ZŠ ORP Ostrov – aktuální informace 

3. Komentované prohlídky ZŠ Krušnohorská – aktuální informace 

4. Informace k webu „HURÁ DO LAVIC“ – aktuální informace 

5. Nastavení dalších témat k jednání a určení dalšího termínu setkání 

6.       Závěr 

Záznam z jednání: 

- Kateřina Šplíchalová zahájila setkání a jako vedoucí PS informovala:  

- V rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví by měly být 

využity finanční prostředky alokované na prevenci sociálně 

patologických jevů k zajištění zážitkových divadel pro žáky ZŠ ORP 

Ostrov a z prostředků MAS Krušné hory pro „kopečkové“ školy. 

Listopadové termíny byly kvůli trvání nouzového stavu přesunuty na 

březen, a to při zachování původních skupin žáků a témat. Vzhledem 

k nadále trvající nepříznivé epidemiologické situaci budou i březnové 

termíny přesunuty. Ing. Šplíchalová vykomunikuje s realizátorem 

zážitkových divadel další náhradní termín a zároveň vyřídí rezervaci 

prostor v MDDM Ostrov a bude následně informovat školy a MAS 

Krušné hory.  

- Ing. Šplíchalová dále informovala, že na jaře byly plánované možné 

prohlídky školy a výuky na ZŠ Krušnohorská. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci v ČR je možné, že v případě zájmu ze strany 

ostatních základních škol v Ostrově budou prohlídky realizovány až na 

podzim roku 2021. V rámci kulatých stolů byly osloveny ZŠ ORP 
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Ostrov, aby svůj zájem nahlásily Ing. Šplíchalové v termínu do 31.3. 

2021. Poté by ve spolupráci se ZŠ Krušnohorská byly naplánovány 

jednotlivé termíny návštěv a celková organizace. 

- V rámci rovných příležitostí byl Ing. Šplíchalovou vyřízen snížený 

poplatek na letní pobytový tábor v Manětíně pro děti ze sociálně slabých 

rodin pro rok 2021. Částka byla, po dohodě s paní ředitelkou MDDM, 

Šárkou Märzovou, snížena z 3 800 na 1 200 Kč. Na tábory bylo, ve 

spolupráci s OSVZ a ZŠ v Ostrově, vybráno 10 dětí, tedy na každý 

z turnusů 2 děti.  

- V rámci rovných příležitostí PS na podzim naplánovala a posléze kvůli 

nepřízni počasí odložila akci „Setkání žáků rovných příležitostí“ při 

víceboji ve sportovním areálu v Hroznětíně. Akci zaštituje Město 

Hroznětín a organizaci všichni z PS. Termín 6.5.2020 byl z důvodu 

nouzového stavu zrušen. ZŠ Hroznětín nyní plánovanou akci odložila na 

neurčito, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v ČR. 

- Z diskuze o webu „Hurá do lavic“ vyplynulo, že by bylo dobré, kdyby 

ředitelé škol, městský školský odbor, OSPOD, MAS Krušné hory, 

NPIČR a Krajský úřad měli přístup na stránky jako administrátoři a mohli 

příspěvky ze svých škol a aktuální důležité informace rovnou vkládat. 

Mgr. Harzer navrhuje redakční systém, nikoli administrátorský přístup 

pro každou školu. Administrátor by měl být pouze jeden a pracovníci 

škol by měli redaktorské přístupy do svých, předem vymezených rubrik. 

Administrátor by měl ručit za formu i obsah a pravidelné aktualizování. 

Měl by mít v portfoliu povinností i sekci ke vkládání a stahování 

důležitých dokumentů. (formuláře, dotazníky, ankety atp.) 

OFŠ MěÚ Ostrov svolal na konec října schůzku ředitelů škol, MAS a 

ostatních možných aktérů. Mgr. Radoň měl Ing. Novotné, PhD., poslat 

odkaz na externí IT. Říjnová schůzka byla přeložena na termín 23.2. 2021 

a měla proběhnout online – prostřednictvím TEAMS. Všichni ředitelé i 

ředitelka MAS Krušné hory obdrželi od paní Amstibovské pozvánku. Ke 

schůzce se však nakonec připojili pouze Ing. Novotná, PhD., p. Tomáš 

Bujanský za IT MěÚ Ostrov, Ing. Šplíchalová a pa. Amstibovská. P. 

Bujanský zmínil, že návštěvnost webu je minimální – cca 10 lidí za 
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měsíc. O výstupech a dalším osudu webu bude informovat na další 

schůzce pracovní skupiny pa. Amstibovská.  

- Vedoucí PS představila novou manažerku MAS Krušné hory o.p.s.  

Bc. Moniku Vrchotickou a také zároveň projektovou manažerku MAP II  

a předala jí slovo. 

- M. Vrchotická (MV) řekla pár slov ke svému dosavadnímu působení  

a vyzvala jednotlivé členy PS RV ke krátkému představení a zhodnocení 

toho, jak vidí sebe, jako přínos v této PS a jakou navrhují aktivitu, která 

by pomohla nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu uvnitř škol 

nebo v území ORP Ostrov. 

- Zároveň dala členům prostor k vyjádření, jaká mají očekávání spolupráce 

v PS RP, kde jejich zkušenosti a odborné znalosti se aktivně přenáší do 

projektů a aktivit, které se budou společně realizovat. Vyzvala členy 

k větší aktivitě, iniciativě a produktivitě. Výsledkem realizace této PS je 

funkční a činná PS navrhující aktivity k nastavení příležitostí ke 

kvalitnímu vzdělávání v území ORP Ostrov a ve školách.  

- Zároveň shrnula šetření z rozeslaných Dotazníků ze dne 20.+21.01. 2021, 

které vychází ze závazných postupů projektu MAP II z Průběžné 

sebehodnotící zprávy projektu č. 2 za období 10/2019-9/2020 (provádí se 

každých 12 měsíců). 

- MV v závěru poděkovala všem členům PS za dosavadní práci (zejména 

pak s vedením skupiny Ing. K. Šplíchalové) na projektu MAP II  

a s velkým očekávání a pozitivním přístupem se těší na další společnou 

práci při realizaci projektu a aktivit. 

 
 

.Termín dalšího jednání: předběžně 8.6. 2021 od 13 hodin na MěÚ Ostrov nebo online, a to v 

závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR 

 

 

 

 


