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Zápis ze 14. 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:   24.03.2021, 10:00 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program:  

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

2. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání 

3. Aktuální informace z realizace projektu 

4. Určení termínu příštího jednání PS 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Eva Sroková přivítala všechny přítomné členy a poděkovala 

jim za účast. 

 

2. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

Pracovní skupina byla Bc. Synkem informována o možnosti aktualizovat návrh priorit rozvoje 

vzdělávání oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání. Priority budou součástí dokumentu 

Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, který je jedním z výstupů 

projektu MAP ORP Ostrava II.  

 

Bc. Synek informoval členy PS, že při sestavování návrhu priorit rozvoje vzdělávání a úpravě 

strategických cílů vycházel realizační tým z aktualizovaných SWOT analýz, informací 

probíraných na jednáních PS, informací dostupných ze zpráv ČŠI a dalších dostupných zdrojů.  

 

Členové pracovní skupiny si po diskuzi vyžádali delší časový úsek pro zhodnocení a úpravu 

některých navrhovaných strategických cílů, tato bude řešena následovně:  

- Členové PS zašlou do 31.03.2021 své návrhy vedoucí PS  

- Vedoucí PS tyto návrhy sumarizuje a do 07.04.2021 pošle konečné stanovisko 

Bc. Synkovi 

Zaslaný návrh priorit a strategických cílů bude následně rozpracován a doplněn o navrhované 

indikátory. Takto rozpracovaný bude zaslán členům PS před dalším jednáním.  

 

3. Aktuální informace z realizace projektu 

Členové PS byli informováni o připravovaných vzdělávacích aktivitách projektu, které jsou 

zveřejněny na webových stránkách projektu www.map.ostrava.cz, výstupech z únorového per 

rollam jednání ŘV MAP a dalších připravovaných aktivitách projektu.  
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4. Určení termínu příštího jednání PS 

Členové PS se dohodli, že termín příštího jednání PS bude jako obvykle řešen formou Google 

dotazníku – Bc. Synek navrhne termíny koncem měsíce dubna a rozešle členům PS 

k hlasování.  

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Sroková   

vedoucí pracovní skupiny   

http://www.map.ostrava.cz/

