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Zápis z 15. 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:   06.05.2021,13:00 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 

1. Přivítání, diskuze 

2. Představení Asociace Trigon, o. p. s. a jejich aktivit – Mgr. Sroková 

3. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol  

4. Projednání rozepsaného návrhu priorit rozvoje a stanovených strategických 

cílů  

5. Podněty a informace členů pracovní skupiny 

 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

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

jim za účast. 

 

2. Představení Asociace Trigon, o. p. s. a jejich aktivit – Mgr. Sroková 

- vznik v 90. letech, přenos praxe ze zahraničí, pomoc handicapovaným, dětem, žákům 

- každý rok v říjnu pořádá Evropské dny handicapu, účast partnerů z celé Evropy, výměna 

informací a zkušeností, poslední Evropské dny handicapu byly zaměřeny na řešení 

agresivity ve společnosti a u dětí a mládeže 

- pravidelné pořádání soutěží pro děti a žáky 

- vzdělávání pedagogů a lidí zabývajících se vzděláváním dětí 

- pořádání akce Křišťálový kamínek – tradiční akce, na které jsou dle návrhů jednotlivců 

i organizací oceňováni vyjímeční lidé, kteří pracují s handicapovanými,  

- Centrum duševního zdraví ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, uplatňování nových 

trendů v psychiatrii – webové stránky ZDE 

- Mléčný bar naproti, zaměstnáni lidé s psychiatrickou diagnózou, absolventi SOU, SOŠ, 

obtížněji zaměstnaní – webové stránky ZDE 

- Chráněné bydlení ve vile Milada v Mariánských Horách – informace na webu ZDE 

Mgr. Neuwirthová uvedla spolupráci MOb Slezská Ostrava s projektem Mental Café – 

informace na webu ZDE. Mgr. Turečková uvedla zkušenost s organizací Spirála – informace na 

webu ZDE.  

 

 

 

 

http://www.map.ostrava.cz/
http://cdzostrava.cz/
http://naproti.bar/
https://www.asociacetrigon.eu/chranene-bydleni/
http://www.mentalcafe.cz/
https://www.spirala-ops.cz/
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3. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol 

 

Pracovní skupina projednala zaslaný Agregovaný popis potřeb škol vycházející 

z dotazníkového šetření. Získané informace budou využity při sestavování obsahu 

strategických cílů a akčního plánu na období od 01.01.2022-30.06.2023.  

 

4. Projednání rozšířeného návrhu priorit rozvoje a stanovených strategických cílů 

Pracovní skupině byl zaslán a následně také předložen rozšířený návrh priorit rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 – priority oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání 

a strategické cíle s jejich jednotlivými popisy a indikátory. Pracovní skupina popisy 

strategických cílů projednala, upravila a následně schválila. S ohledem na nepřítomnost 

některých členů při online jednání je možnost tento dokument připomínkovat do 15.05.2021.  

 

5. Podněty a informace členů pracovní skupiny 

Mgr. Dlouhý informoval členy pracovní skupiny o proběhlé Konferenci „Vím kam jít“ 

pořádané Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. 

Výstupy konference budou po zveřejnění dostupné ZDE.  

 

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Sroková uvedla, že proběhl seminář Mgr. Mikoláše zaměřený 

na nerovnosti ve vzdělávání dětí a dospívajících s velmi kvalitními výstupy. 

 

Zapsala: Mgr. Eva Sroková   

vedoucí pracovní skupiny   

http://www.map.ostrava.cz/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/seminar/

