
 
MAP ORP Ostrava II 

  

 Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Stránka 1 z 3 
 

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Otrava 

   Zasedací místnost č. 304 

 

Datum a čas:   23. 10. 2018 od 13,00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo hlavní manažerky projektu a vedoucí pracovní skupiny, 

představení členů PS 

2.   Základní informace k pracovní skupině 

3.   Plánované výstupy pracovní skupiny 

4.   Nastavení termínů setkávání 

 

1.  Úvodní slovo zástupce realizátora projektu a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti zahájila hlavní manažerka projektu Bc. Eunika 

Hellingerová. Přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a členy realizačního týmu 

MAP II, které zároveň představila.  

Členové pracovní skupiny, vedoucí pracovní skupiny zároveň obdrželi zpracovaný informační 

leták s informacemi o projektu MAP II, seznámení se s jeho cílem, očekávanými výsledky a 

k představení ostatních pracovních skupin. Zároveň členové pracovní skupiny podepsali 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Jednotliví členové PS se představili. 

 

2. Základní informace k pracovní skupině 

 

PhDr. Irena Čechová sdělila základní informace o pracovní skupině Rovné příležitosti. 

Přiblížila cíle a aktivity MAP II. Uvedla, že PS Rovné příležitosti MAP II. navazuje na 
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výstupy PS Inkluzivní vzdělávání MAP I. Záběr PS se rozšířil na všechny děti mateřských a 

základních škol a plynuly přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Náplň činností PS tak 

koresponduje s inkluzivním pojetím vzdělávání, které nikoho nevyčleňuje. 

 

Vedoucí pracovní skupiny seznámila s aktivitami, které v rámci MAP II. proběhly za účastí 

některých členů pracovní skupiny. 

 

Další plánované aktivity: 

13. 11. 2018 Zahajovací konference v rámci projektu MAP II. 

22. 11. 2018 od 14:30 Kulatý stůl s děkanem PdF OU Doc. Mgr. Tomášem Jarmarou, Ph.D. 

 

Diskuze všech přítomných k rovným příležitostem ve školství.  

Témata, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost: 

- příčiny segregace 

- problém agresorů ve školách 

- nespolupracující zákonní zástupci 

- role školního psychologa 

- sociální pedagog (může do rodiny, pracovní pozice nejednoznačně definovaná) 

Navrhované aktivity: 

- setkávání (pracovní schůzky, workshopy) speciálních pedagogů 

- setkávání (pracovní schůzky, workshopy) sociálních pedagogů 

 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

 

Jedním z hlavních výstupů pracovní skupiny bude nastavení rovných příležitostí na školách, 

stanovení oblastí této činnosti.  

Dalším výstupem bude nastavení tzv. informační platformy pro školy tak, aby byla 

informovanost jaké finanční zdroje je možno využít.  

 

Členové pracovní skupiny budou pracovat na aktualizaci SWOT analýzy i jejich opatření, 

hledání vhodných zdrojů k naplnění těchto opatření a akčních plánů.  

Dále jsou členové PS informování o webových stránkách MAP II.  
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4. Nastavení termínů setkávání  

Termíny dalších jednání pracovní skupiny jsou stanovené dle časových možností většiny 

členů PS (úterý od 13: 00 hod.): 

 

04.12.2018 v 13,00 hod., Nová radnice, č.dv. 304, 3. Patro 

19.02.2019 v 13,00 hod., Nová radnice, č.dv. 304, 3.patro 

09.04.2019 v 13,00 hod.,   Nová radnice, č.dv. 304, 3. Patro 

04.06.2019 v 13,00 hod.,    Nová radnice, č.dv. 304, 3. patro 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

   

Zapsala: PhDr. Irena Čechová     

                    vedoucí PS      


