
Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Povinné úkoly:

 vzájemné  vzdělávání,  přenos  zkušenost a  informací  a  odborně  vedená  diskuze
o problematce nastavení rovných příležitost a selektvnost vzděll systému a uvnitř škol;

 navrhování,  plánování a posuzování navržených konkrétních aktvit v akčních plánech, zda
jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání – ve strategickém rámci i v akčním
plánu musí být zařazeny aktvity refektující tuto problematku, a to v rámci aktvit škol nebo
aktvit spolupráce a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOS4O (můžže
jít  o  aktvity,  které  budou  následně  realizovány  pouze  v  malém  rozsahu  v  rámci  aktvity
2l Rozvoj a aktualizace MAPl Realizace takových aktvit bude zařazena do některé z podaktvit
této aktvity a  bude dokládána dle  popisu dané podaktvity,  příklady témat  v Tnspiromatu
čl 5), ke zdrojůžm fnancování se vyjadřuje P4 pro fnancování

 tvorba popisu stávajícího stavu problematky rovných příležitost v území, popis příčin (důžvodůž)
tohoto stavu a návrh aktvit, které pomohou nastavit rovné příležitost a eliminovat selektvitu;

 řešení přechodůž ve vzdělávání (napřl: MŠ/ZŠ; 1l a 2l stupeň ZŠ; ZŠ/4Š; ZŠ/víceletá gymnázia);

 podíl  na  aktualizaci  dokumentace  MAP  –  mjl  revize  analýzy  stavu  a  potřeb  aktérůž  ve
vzdělávání, revize 4WSO 3 analýz, aktualizace hlavních problémůž k řešení v období do 2023,
popis příčin vybraných hlavních problémůž tak,  aby bylo možné následně navrhovat řešení
zacílené na podstatu problému, specifkace možných nápravných krokůž, aktualizace Návrhu
priorit rozvoje vzdělávání v území MAP a jim příslušných cílůž a aktvit;

 projednání fnálního MAP – doporučení ke schválení/neschválení, doporučení změn/úprav;

 projednání doporučení realizačního týmu pro řídící výbor ve věci evaluace;

 spolupráce  s P4  pro  fnancování  –  aby  se  nastartované  a  naplánované  aktvity  a  procesy
udržely;

 dopracování námětůž a výstupůž z diskuze ŘV na základě pokynu ŘVl

Další možné nepovinné úkoly:

 iniciování  a  podpora  spolupráce  vzdělávacích,  sociálních  a  zdravotnických  služeb  v  zájmu
dítěte/žáka;

 setkávání zástupcůž i dalších insttucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociáll a zdravotl za
účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žákůž s potřebou podpůžrných
opatření při řešení růžzných situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a
dět -  můžže  jít  i  o  spolupráci  organizací  neformáll  vzdělávání,  sociálních  služeb,  případně
S4PSDl 4polupráce můžže samozřejmě zahrnovat i  další  aktéry, jako například rodiče nebo
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dět a žákyl Vhodné jsou i společné neformáll a společenské aktvity zajímavé pro všechny, při
kterých dochází k vzájemnému navazování vztahůž mezi sektoryl

Členové: Rovnoměrně  složena  ze  zástupců  zřizovatelů,  ředitelů  škol,  pedagogických  pracovníků,
pracovníků  s  dětmi  a  mládeží,  pracovníků  poradenských  zařízení,  dalších  odborníků  a  rodičů
(zejména rodičůž dět a žákůž s potřebou podpůžrných opatření, včetně romských rodičůž)l

4chází se minl 4x ročněl Ze všech jednání P4 jsou pořizovány zápisyl
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