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ZÁPIS 

 

společné setkání pracovních skupin  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Poličsku III  

dne 20. 2. 2023, 14:00 – 17:00  

v centru Pontopolis, Riegrova ulice 52, Polička  

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Manažerky projektu Petra Jílková a Leona Šudomová přivítaly přítomné členy pracovních 

skupin. Pracovní skupiny byly pro účely jednání již při organizaci setkání rozděleny na 2 

skupiny – MŠ a ZŠ. Jako první se odehrálo setkání pedagogů a vedoucích pracovníků 

mateřských školek, poté proběhla druhá skupina vedoucích pracovníků a pedagogů ze 

základních škol.  

Na obou jednáních byly přítomným představeny koordinátorky pro MŠ  a ZŠ (pracovnice na 

průsečíku školství a sociálních služeb), jejichž pozice byly zřízeny v rámci právě zahájeného 

projektu MAS POLIČSKO z.s. výzvy OP Z+ Č. 008 projektu „Podpora rodin a sociálního 

začleňování na Poličsku“, zaměřeného na propojování škol a podporu rodin a sociálního 

začleňování na Poličsku. Projekt poběží po dobu tří let. 

V rámci obou jednání koordinátorky popsaly svoji budoucí roli mezi školou a rodinou. Pro  

úspěšné zahájení je nezbytné zajistit informovanost mezi školskými zařízeními na území. 

V rámci jednání bylo diskutovány možnosti spolupráce při prevenci a řešení problémů dětí a 

žáků z rodin ohrožených sociálním vyloučením. 

Úkolem koordinátora je propojení identifikovaných rodin ohrožených sociálním vyloučením s 

vhodnými podpůrnými službami z oblasti školství a sociálních služeb. Pracovníci budou 

rodiny celým procesem řešení problémů provázet v takové míře, jaká je potřeba, aby rodiny 

postupně obnovovaly co nejvíce svoji samostatnost a kompetence.  

Aktivně pak budou koordinátoři spolupracovat s SVP Alfa, OSPOD a se všemi ZŠ a MŠ na 

území MAS Poličsko.  
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Výstup jednání:  

• návrh spolupráce s koordinátorkami projektu „Podpora rodin a sociálního začleňování 

na Poličsku“ do strategické části MAP jako jedné z aktivit nastavující rovné příležitosti 

a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému uvnitř škol 

s označením PŘÍLEŽITOST 

• zařazení aktivity spolupráce s koordinátorkami projektu „Podpora rodin a sociálního 

začleňování na Poličsku“ do akčních plánů MAP pro období realizace projektu, tj. od 

1.2.2023 do 31.1.2026 s označením PŘÍLEŽITOST 

 

 

 

V Bystrém dne 21. 2. 2023 

Zapsala: Leona Šudomová 
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