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ZÁPIS Z 2. 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:   04. 12. 2018 od 13,00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Připomínky k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.27/2016 Sb. 

2.   Návrhy na uspořádání workshopů, seminářů, kulatých stolů 

3.   Tvorba SWOT analýzy 

4.   Témata, která by byla vhodná pro jednání PS Rovné příležitosti 

 

Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti zahájila vedoucí pracovní skupiny Irena Čechová. 

Přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a členy realizačního týmu MAP II.  

Členům PS byla předem zaslána PowerPointová prezentace s programem.   

 

 1.  Připomínkování Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Členové pracovní skupiny se vyjádřili k navrhovaným změnám ve vyhlášce č. 27/2017. 

Diskutovalo se zejména o novém znění: 

 §3(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací 

potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení nemusí doporučit, 

pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení.  

§17(3) ve kterém se uvádí, že ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat 

pedagogickou činnost souběžně nejvýše 2 pedagogičtí pracovníci…. 

 Členové PS rozhodli, že Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. nebudeme za 

pracovní skupinu připomínkovat. 
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2.Návrhy na uspořádání workshopů, seminářů, kulatých stolů 

V PowerPointové, kterou mají členové pracovní skupiny k dispozici, jsou uvedená témata 

seminářů a workshopů navržená členy pracovní skupiny. 

Proběhla diskuze o jednotlivých tématech.  

Jako naléhavé se jeví téma šikany, agresorů ve školách, nespolupracujících rodičů.   

 

3. Tworba Swot analýzy 

Členové PS aktualizovali část SWOT analýzy: Silné stránky. Návrhy aktualizace ostatních částí 

zašlou členové PS e-mailem (T: 14. 12.). Vedoucí PS je zpracuje a zašle manažerce projektu 

(T: 18.12).   

 

4. Témata, která by byla vhodná pro jednání PS Rovné příležitosti 

Vedoucí pracovní skupiny seznámila s tématy, která navrhli k projednání členové pracovní 

skupiny. 

Termíny dalších jednání pracovní skupiny jsou stanovené dle časových možností většiny členů 

PS (úterý od 13: 00 hod.): 

 

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      


