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Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti ve vzdělávání 

 

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: distanční jednání  

 

Datum a čas:   04.11.2020, 13:00 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program:  

1. Rezignace vedoucího pracovní skupiny Mgr. Rostislava Galii 

2. Aktualizace SWOT analýzy, vytipování 3 oblastí k dalšímu 

rozpracování ve strategických dokumentech 

3. Projednání Evaluační zprávy č. 3, návrh opatření, nových aktivit 

projektu, schválení 

4. Projednání návrhu a zaměření „Akce o příčinách a formách nerovností 

ve vzdělávání a důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení“ 

 

1. Rezignace vedoucího pracovní skupiny 

Členové pracovní skupiny byli informování o rezignaci Mgr. Rostislava Galii na pozici 

vedoucího pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání a ukončení jeho členství 

v pracovní skupině. Obsazení pozice bude řešeno na jednání Řídícího výboru MAP dne 

02.12.2020. 

 

2. Aktualizace SWOT analýzy, vytipování 3 oblastí k dalšímu rozpracování ve 

strategických dokumentech  

Pracovní skupina obdržela dne 13.10.2020 od realizačního týmu projektu k připomínkování  

SWOT analýzu oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání. Dokument byl uložen také na 

Google disku s možností vkládat komentáře.  

Pracovní skupina následně na svém jednání projednala, obsáhle prodiskutovala navržené 

připomínky a provedla celkovou revizi a aktualizaci SWOT analýzy. Projednané změny budou 

zapracovány členy realizačního týmu a odeslány k odsouhlasení pracovní skupině s výzvou 

k navržení úprav/odsouhlasení stávajících tří témat/oblastí rozvoje k dalšímu rozpracování ve 

strategických dokumentech projektu.  

 

3. Projednání Evaluační zprávy č. 3, návrh opatření, nových aktivit projektu a její 

schválení 

Pracovní skupina projednala evaluační zprávu a souhlasí s opatřeními navrženými realizačním 

týmem MAP ORP Ostrava II. Návrhy nových aktivit projektu budou řešeny na dalších 

jednáních pracovní skupiny. 
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4. Projednání návrhu a zaměření „Akce o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání 

a důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení“ 

 

Pracovní skupina projednala návrh shora uvedené akce s využitím Mgr. Galiou navrženého 

odborníka Mgr. Přemysla Mikoláše a jím nabízených témat:  

 

 Psychoterapeutické techniky s hyperaktivními a autistickými dětmi 

 Prevence problémového chování u žáků s Aspergerovým syndromem v podmínkách 

základní školy 

 Kazuistický seminář s odborníkem z praxe (Kazuistický seminář může být domluven jako 

akce, která má vzdělávací a zpětnovazebný význam. Účastníci mohou profesně využít 

získané zkušenosti a sdílené situace někoho jiného k vlastní sebereflexi a rozšíření 

kompetencí při řešení ve své každodenní praxi. Jeho záměrem může být práce s příklady z 

praxe (kazuistika = případová studie) pod dohledem odborníka z praxe. Případy na semináři 

mohou být tak prezentovány otevřeně a řešeny týmově, čímž se zlepšuje schopnost užití 

získaných znalostí a prostředkované zkušenosti v praxi) 

Pracovní skupina doporučuje povinnou aktivitu projektu naplnit uspořádáním více 

seminářů/webinářů, včetně možného využití Mgr. Přemysla Mikoláše a jím nabízených témat. 

     

Zapsal: Bc. Karel Synek, DiS.   

koordinátor MAP    


