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4. Pracovní skupina (PS) pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

Cílem práce PS je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů 
v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty 
aktivity, které území naplánuje. Tato pracovní skupina bude řešit především rovné příležitosti dětí 
a žáků = prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, 
ZŠ speciálními, Gymnázia a dalších subjektů (PPP, OSPOD, NNO). Prostor v této skupině je také 
pro mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Vhodné je tedy zapojení zástupců ZUŠ, DDM, 
NNO a spolků.  
Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol - jak MŠ, tak ZŠ, učitelé, pedagogové a externí 
odborníci v dané oblasti a zástupci neformálního vzdělávání.  
 

Obsahem práce této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek 
ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol.  Mimo jiné iniciování a podpora spolupráce 
vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny 
se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního 
a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou 
podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče 
o rodinu a děti. Může jít i o spolupráci organizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, 
případně  OSPOD.  
Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky. 
Vhodné jsou i společné neformální a společenské aktivity zajímavé pro všechny, při kterých 
dochází k vzájemnému navazování vztahů mezi sektory. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení 
selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity 
a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování 
 

Příklady témat  
 řešení přechodů dětí ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; 

ZŠ/víceletá gymnázia), podpora „adaptačních dnů“  
 vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o 

problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř 
škol 

 preventivní programy a vzdělávání pedagogů 
 programy neformálního a zájmového vzdělávání 
 podpora smysluplného trávení volného času 
 podpora usnadnění spolupráce školy, rodičů a poradenských zařízení 
 osvěta a podpora aktivit zapojující veřejnost 
 workshopy a semináře k novinkám v legislativě 
 synchronizace aktivit se ŠVP jednotlivých škol, ročníků 

 

 Tato PS bude spolupracovat s PS pro financování, výstupy překládat Řídícímu výboru 

 Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy a zveřejněny na webu MAP 

 Předpokládané složení je 5 členů + vedoucí pracovní skupiny + zástupce realizačního týmu, 

k jednání PS je možné přizvat hosta – externí odborník 

 Setkání PS proběhne ideálně 5x ročně 

 Ideální je zapojení 1-2 pedagogů za subjekt do jakékoliv PS 


