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ZÁPIS Z 5. 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: Nová radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava 

 

Datum a čas:   04. 06. 2019 od 13,00 – 14, 30  hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu   

 

Program:  

 

1. Informace z řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 

 

2. Změny ve financování regionálního školství 

 

3. Chystané legislativní změny 

 

4. Mezinárodní konference o autismu k výročí založení školy Kpt. Vajdy  

 

5. Aktuality v rámci MAP 

 

6. Diskuze 

 

1) Řídící výbor MAP ORP Ostrava II zasedal 17. 04. 2019. Vedoucí pracovních skupin 

prezentovali činnost jednotlivých PS. Za pracovní skupinu rovné příležitosti  

Mgr. Rostislav Galia zdůraznil význam inkluze, hovořil o speciálních vzdělávacích 

potřebách žáků a vyzdvihl potřebnost asistentů pedagoga. Informoval o připomínkování 

nové vyhlášky MŠMT týkající se inkluze a podpory speciálních vzdělávacích potřeb. 

Bc. Eunika Hellingerová informovala o aktivitách projektu. 

Byly schváleny dokumenty:  Strategického rámce priorit, Akčního plánu a Akčního 

ročního plánu na období 2019-2020. Byla schválena aktualizace Strategického rámce 

MAP ORP Ostrava s platností od 14. 04. 2019. 

2) Od 01. 09. 2019 se chystají změny ve financování regionálního školství. Školy budou 

financovány na základě PHmax. Končí financování na žáka. Školy budou financovány 

dle maximálního počtu odučených hodin. V současné době MŠMT řeší způsob 

financování asistentů pedagoga, kteří už nebudou podpůrným opatřením personálního 

charakteru. 
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3) Legislativní změny: chystá se aktualizace Z 561/2004 Sb. (školský zákon),  

Z 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících), V 27/20016 Sb., vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

 

4) Ve středu29. 5. se v Kulturním domě Akord konala mezinárodní konference 

k příležitosti 45. výročí založení školy Kpt. Vajdy. Konference byla zaměřená na žáky 

s poruchou autistického spektra.   

 

5) Bc. Synek informoval o rozeslání dotazníků MAP na školy. Dotazníky se týkají 

nastavení rovných příležitostí, termín odevzdání: do 7. 6. 2019. Závěrečná zpráva bude 

rozeslaná školám začátkem září. 

V říjnu budou k dispozici výstupy dotazníků k šablonám I a částečně šablonám II. 

Byl prodloužen termín Místního plánu inkluze (aktualizace analytické části). 

V říjnu proběhne praktický seminář s výpočtu PHmax, termín bude upřesněn, místnost 

č. 306. 

 

6) Diskuze: -     platové zařazení učitelek MŠ a rozsah přímé pedagogické činností  

- přípravné třídy 

- příprava školení, výběr vhodných témat, jako aktuální se jeví téma 

ohledně  žáků s poruchami chování 

 

 

 

Zapsala: PhDr. Irena Čechová 

  


