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ZÁPIS Z 3. 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:   19. 02. 2011 od 13,00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Představení nového vedoucího pracovní skupiny 

2. Návrh na aktivitu RP Biofeedback 

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

4. Zpracování materiálu aktualizace Místního akčního plánu 2019-2020 

 

Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti zahájil nový vedoucí pracovní skupiny Rostislav 

Galia. 

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

A oznámil změnu ve vedení pracovní skupiny.   

 

1. Představení nového vedoucího pracovní skupiny 

 

Na začátku jednání se všichni členové pracovní skupiny představili a oznámila se změna která 

je od 1.2.2019 a to nový vedoucí pracovní skupiny Mgr. Rostislav Galia. Paní PhDr. Irena 

Čechová zůstává jako člen pracovní skupiny. 

 

2.Návrhy na uspořádání workshopů, seminářů, kulatých stolů 

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

seminářů a workshopů navržená členy pracovní skupiny. 

Jako naléhavé se jeví téma šikany, agresorů ve školách, nespolupracujících rodičů 
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Vedoucí pracovní skupiny seznámil s tématy, která navrhli k projednání členové pracovní 

skupiny. 

Byla navržena aktivita Biofeedback s návštěvou lektora této metody na pracovní skupinu. 

Předběžně byl domluven termín 9.4.2019 ve 13 hod. 

 

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

Byl vznesen dotaz na připomínkování vyhlášky č. 27/2016 Sb. Prozatím žádnou bližší 

informace z ministerstva nevzešly. 

 

4. Zpracování materiálu aktualizace Místního akčního plánu 2019-2020 

Vedoucí pracovní skupiny seznámil s tématy, která je potřeba zpracovat do 28.2.2019 a to 

aktualizace strategického plánu rozvoje do roku 2023 na období 2019 -2020 

- aktualizace priorit, cílů a aktivit tyto pak budou rozpracovány do priorit akčního plánu 

 

Dále do 14.3.2019  aktualizace akčního plánu rozvoje na léta 2019 – 2020 podle Swot analýzy. 

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

PS (úterý od 13: 00 hod.): 

 

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: Bc. Eunika Hellingerová     

        hlavní manažer projektu MAP      


