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Zápis ze 12. 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: online, MS Teams 

 

Datum a čas:   10.12.2020, 13:00 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (printscreen) 

Program:  

1. Představení nové vedoucí pracovní skupiny 

2. Informace z jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 

3. Harmonogram činnosti PS na rok 2021 

4. Plnění Akčního plánu 2019/2020 

5. Ostatní 

 

1. Představení nové vedoucí pracovní skupiny 

Byla představena nová vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Eva Sroková, speciální pedagog, 

bývalá ředitelka ZŠ a vedoucí SPC Kpt. Vajdy, Ostrava, nyní působící v Asociaci Trigon, 

o.p.s., která se zabývá obecně prospěšnou činností a aktivitami zaměřenými na pomoc dětem, 

mládeži a dospělým se znevýhodněním, jejich rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem 

ohroženým sociálním vyloučením.  

 

2. Informace z jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II  

Pracovní skupina byla seznámena s obsahem jednání ŘV MAP ORP Ostrava II, jehož jednání 

proběhlo korespondenčně od 27.11.2020 do 02.12.2020. Obsahem jednání byly personální 

změny v pracovních skupinách i samotném ŘV. Schváleny byly také dokumenty Organizační 

struktura, Akční plán rozvoje vzdělávání pro rok 2021, Strategický rámec MAP ORP Ostrava II 

(projektové fiche škol) a SWOT analýzy s třemi vytipovanými hlavními problémy k řešení při 

aktualizaci Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Zápis, jeho přílohy a 

schválené dokumenty budou k dispozici na webových stránkách www.map.ostrava.cz od 

pondělí 11.12.2020.  

 

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

schválení 

Pracovní skupina byla seznámena s harmonogramem činnosti na rok 2021, představený 

harmonogram je přílohou tohoto zápisu. Pracovní skupina se dále dohodla, že termín příštího 

jednání PS bude stanoven formou Google dotazníku začátkem ledna 2021 dle aktuálních 

časových možností členů PS.  

 

4. Plnění Akčního plánu 2019/2020 

Pracovní skupině byly poskytnuty informace o plnění jednotlivých úkolů/aktivit zařazených do 

Akčního plánu 2019/2020. Prezentace s informacemi bude členům PS zaslána spolu se zápisem 
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z jednání jako jeho příloha. Pracovní skupina projednala a odsouhlasila plnění Akčního plánu 

2019/2020.  

 

5. Ostatní 

Pracovní skupina byla informována o možnosti odebírat novinky z webových stránek projektu 

e-mailem. 

 

Byly projednány možnosti aktivit spolupráce ve vazbě na program eTwinning.  

 

Pracovní skupina byla informována o aktivitách Odboru (agentury) pro sociální začleňování 

v době pandemie koronaviru. 

 

     

Zapsal: Bc. Karel Synek, DiS.   

koordinátor MAP   

 

Přílohy: 

Prezentace – plnění aktivit stanovených Akčním plánem 2019/2020 

Zápis z jednání ŘV MAP 

Náplň činnosti PS v roce 2021 


