Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

Zápis z jednání v sociálně vyloučené lokalitě Staré Sedliště
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

15. února 2017
10:00 – 12:00 hod.
ZŠ + MŠ Staré Sedliště
Mgr. Jitka Valíčková, Mgr. Miloš Jíleček, Bc. Iveta Millerová, Marie
Bošková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Bc. Iveta Millerová – důvod setkání
Mgr. Jitka Valíčková - Informace o současném stavu v lokalitě
Sl. Marie Bošková - Informace o možnosti workshopu, informace o výzvách IROP
Mgr. Miloš Jíleček – investiční záměry školy
Závěr

Průběh jednání:
1. V úvodu objasnila Bc. Iveta Millerová důvod setkání. Jejím záměrem bylo blíže se seznámit
se školským zařízením, poznat prostředí a konkrétní problémy v lokalitě.
2. Paní starostka vysvětlila problém s romskými spoluobčany, kteří si pronajímají byty
v soukromém vlastnictví. Výše nájmů těchto bytů se pohybují nad průměrem zdejších
obvyklých nájmů, a to cca 10.000,- Kč + energie. Navíc bytovky s těmito byty jsou v téměř
dezolátním stavu. Nájemci se kvůli vysokému nájmu dostávají do dluhů a majitelka bytů
je přesouvá dle potřeby do jiných bytů, které také vlastní.
Jako nejzávažnější se jeví problém v oblasti nezájmu rodičů o vzdělání a smysluplné trávení
volného času dětí. Škola zdarma nabízí zájmové kroužky, ale romští rodiče nedovolují dětem
se účastnit, přestože děti zájem mají.
Obec Staré Sedliště je zapojena do projektu Úřadu práce. V rámci tohoto projektu obec
navštěvuje terénní pracovník, který konzultuje s romskými spoluobčany možnosti zapojení
se do pracovního procesu a informuje je o volných pracovních místech. I v případě, že se podaří
vzbudit zájem o nástup do práce, z většiny případů se realizace nepodaří. Pro romskou rodinu
je výhodnější, aby nepracoval nikdo z rodiny, dosahují tak na vyšší sociální dávky. Pokud
je některý člen rodiny zaměstnán, sociální dávky jsou nižší.
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3. Zástupce realizátora projektu MAP nabídla možnost uspořádat „motivační“ workshop
pro zvýšení zájmu o vzdělání navazující na základní školu. Zástupkyně Agentury pro sociální
začleňování může na zmíněný workshop zajistit osoby, které jsou příkladem dobré praxe.
Jedná se zpravidla o úspěšné romské studenty. Bylo domluveno, že workshop by se měl konat
v dopoledních hodinách v prostorách školy ve Starém Sedlišti. O předmětu a náplni workshopu
budou realizátoři projektu MAP s paní Bc. Millerovou ještě jednat.
Slečna Bošková seznámila přítomné se současným stavem dotačních výzev IROP. Druhé a třetí
kolo výzev bylo zrušené. Většina škol ale se svými žádostmi o dotace na své investičními záměry
čekala právě na tyto kola. Proto se vznesla vlna odporu a NIDV shromažďuje data o počtech
a celkové hodnotě připravených žádostí, aby mohla tuto informaci použít jako žádost
o opětovné vyhlášení výzev na IROP.
4. Mgr. Jíleček a Mgr. Valíčková shodně uvedli, že investiční záměry ZŠ a MŠ uvedené
ve Strategickém rámci MAP rozvoje vzdělávání ORP Tachov zůstávají stejné.
5. Na závěr setkání poděkovala sl. Bošková přítomným za účast.

V Tachově dne 16. 2. 2017
Zapsala: Marie Bošková
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