
Zápis z jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
8.  září  2022,  kancelář  MAP  II  Nové  Město  na
Moravě

Přítomní členové:
Mgr.  Petra  Svobodová,  Mgr.  Ivona  Čermáková,
Mgr. Hana Knapčoková, Ing. Tomáš Pospíšil, 
Mgr. Martina Svrčková, Mgr. Alena Beranová

Omluvení členové: ---

Nepřítomní členové: ---

Den a místo následného jednání:
Vzhledem k ukončení projektu MAP II bude další
setkání upřesněno pro projekt MAP III

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání
2. Organizační záležitosti
3. Hodnocení proběhlých aktivit za uplynulé období
4. Návrhy a konkretizace nových aktivit
5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu setkání  skupina  pogratulovala  své  člence  Mgr.  Haně Knapčokové ke kariernímu
postupu a  zároveň proběhla  diskuse o další  možné spolupráci  jednotlivých členů skupiny
v rámci projektu MAP III.  
Jednání  se  účstnily  členky  realizačního  týmu  Ing.  Kateřina  Kondýsková  –  manažerka
projektu,  Mgr.  Lenka  Šmardová  –  koordinátorka  projektu,  které  se  účastnily  diskusí  a
připojovaly zásadní informace z hlediska možností dalšího průběhu projektu.

2. Organizační záležitosti

Garantka  skupiny  a  členky  realizačního  týmu  informovaly  skupinu  o  administrativních
úkonech, které je třeba dokončit (hodnotící zprávy, zápisy). Proběhlo seznámení se základním
časovým rámcem a obsahovou náplní projektu MAP III. 



         3. Hodnocení proběhlých aktivit za uplynulé období

Zásadním bodem v hodnocení proběhlých aktivit  byla evaluční konference,  která proběhla
v květnu 2022. Členové skupiny i členky realizačního týmu se shodli, že šlo o akci, která se
vydařila  obsahově  i  formálně.  Benefitem  bylo  neformální  seznámení  členů  jednotlivých
skupina a navázání mezioborové spolupráce.

       4. Návrhy a konkretizace nových aktivit

Vzhledem k termínu ukončení projektu MAP II nás čeká poslední akce beseda u kulatého
stolu na téma „Moje dítě má spolužáka s SVP“ lektorek Mgr. Aleny Beranové a Mgr. et Mgr.
Lucie  Šponarové.  Aktivita  proběhne v kulturním domě v Novém Městě na Moravě 27.  9.
2022 od 16.00.
Během měsíce září  budou členové skupiny vyplňovat  elektronické dotazníky zaměřené na
zhodnocení projektu MAP II.

5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Vzhledem  k uzavření  projektu  MAP  II  se  pracovní  skupina  pro  rovné  příležitosti  sejde
v pozměněném personálním složení v druhé polovině listopadu 2022 jako skupina projektu
MAP III. Datum schůzky bude upřesněno.

V Novém Městě na Moravě, 20. září 2022
Vypracovala Mgr. Ivona Čermáková

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


