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Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: on-line jednání 

Datum a Čas: 10.2.2022, 16:00 – 17:00 hodin 

Přítomni: D. Strnadová, M. Váradiová, S. Holovská, A. Jelínková, M. Skálová, K. Holubová, Z. 

Coufalová, Z. Wildová, J. Glaserová, V. Marešová, M. Hellerová 

Program: 

1) Odsouhlasení programu jednání 

2) Informace členů PS 

3) Aktivity, schválené ze strany PS pro financování 

4) Roční akční plán 2022 - 23 

5) Termín příštího setkání 

 

1) Přítomní členové PS souhlasí s navrženým programem jednání. Jednání bylo přesunuto na 

on-line platformu z důvodů karantén a vzrůstajících případů epidemie covid 19.  

 

2) Informace členů PS: 

paní Marešová – Rodina v centru: 

v regionu je identifikován problém s učňovskými obory kategorie E, Rodina v centru zjišťuje 

požadavky škol na tyto obory. V lednu rozeslala dotazník ředitelům škol ke zjištění 

potřebnosti těchto oborů.  Některé členky PS (pí Skálová – ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská ČL, pí 

Holubová (ZŠ Šluknovská ČL) informovaly, že o dotazníku nevědí. Pí Holubová doporučila 

zasílat přímo na adresy výchovných poradců škol. Pí Strnadová nabízí naši databázi kontaktů).  

Přitom konstatovaly, že tyto obory na Českolipsku a Novoborsku skutečně chybí.  

 

Pí Coufalová – dotaz, zda jsou v kontaktech správně uvedeny členky PS za mateřské školy – pí 

Krejčíková a pí Plhalová – pí Strnadová provedla ihned kontrolu kontaktů a sdělila, že jsou 

tyto členky PS MG v kontaktech doplněny. 

 

3) Aktivity, schválené ze strany PS pro financování 

Pí Strnadová jako zástupce PS pro financování přestavila přítomným aktivity, které byly 

navrženy k realizaci ze strany PS pro rovné příležitosti  a odsouhlasila je PS pro financování. 

Jedná se o tyto aktivity: 

ZŠ: 

Beseda k náhradní rodinné péči – realizaci si dohodnou pí Jelínková a pí Glaserová  
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MŠ: 

Chraň si své zdravé tělo – realizace květen 2022 

ZŠ, PŠ a MŠ Praktická ČL: 

Romské dějiny  a kultura – pásmo pro školy – předpokládaný termín jaro 2023 

„Modrý den“ 

Seminář pro pedagogy: 

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra – předpoklad duben 2022 

Charita Česká Lípa a Rodina v centru Nový Bor: 

Týden náhradního rodičovství – předpoklad říjen 2022 

 

Hra Vzhůru do světa povolání – objednána 

 

V současné době je objednáno 5 her „Vzhůru do světa povolání“, na návrh pí Jelínkové bude počet 

zvýšen, aby mohla hrát vždy celá třída. Doobjednány budou další 4 hry.  

4) Roční akční plán 2022 – 23 

RT zahájil přípravu RAP (ročního akčního plánu) na druhé pololetí 2022 a na rok 2023. Manažerka 

MAP objasnila, jak mají akce a aktivity, realizované jednak v rámci MAP, ale i opakující se akce, 

realizované jednotlivými organizacemi být provázány s prioritami a cíli Strategického rámce MAP 

Českolipsko a Novoborsko.  

Členové PS byli požádáni o pomoc s přípravou RAP – výběr a zaslání návrhu akcí a aktivit, vhodných k 

naplňování priorit a cílů SR MAP. V RAP jsou zahrnuty všechny významné aktivity, nejen ty, které jsou 

podporovány v rámci projektu MAP. Termíny k zaslání aktivit do RAP: do 28.2.2022. 

5) Termín příštího setkání 

PS Matematická gramotnost a PS Financování – termíny PS nebyly na minulém jednání dány, skupiny 

proběhnou počátkem března 2022, PS MG proběhne v MŠ Bratří Čapků, PS Financování proběhne 

v kanceláři LAG Podralsko v Doksech. 

PS rovné příležitosti – zůstane zachován čtvrtek od 16.0 hodin, další jednání proběhne v dubnu – 

květnu 2022.  

 

Zapsala: M. Váradiová  


