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Zápis ze 16. 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:   08.06.2021, 10:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Přivítání, diskuze 
2. Evaluace projektu – návrh evaluačního dotazníku 
3. Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava  
4. Podněty a informace členů pracovní skupiny, podněty na další aktivity 

projektu 
 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Eva Sroková přivítala všechny přítomné členy a poděkovala 
jim za účast. Karel Synek informoval členy PS, že do konce projektu bude stálým hostem 
pracovní skupiny Mgr. Lenka Demjanová z SPC pro mentálně postižené Ostrava - Zábřeh, ul. U 
Studia (přesídleno z bývalé ZŠ Těšínská), sociální pracovnice. K zapojení zástupce SPC dochází 
na základě zájmu SPC a po odsouhlasení vedoucí pracovní skupiny. S ohledem na termín 
realizace projektu (do února 2022) a jednání ŘV MAP (červen 2021, leden 2022) bylo 
dohodnuto zapojení do činnosti PS z pozice stálého hosta – pokud bude spolupráce 
oboustranně žádaná i do budoucna, bude Mgr. Demjanová zapojena jako řádný člen PS v MAP 
III (v případě schválení žádosti o dotaci).  
 
2. Evaluace projektu – návrh evaluačního dotazníku 
RT MAP zaslal v předstihu jednoho týdne před jednáním členům PS pracovní verzi evaluačního 
dotazníku sloužícího k plánované evaluaci přínosu a průběhu projektu MAP ORP Ostrava II. RT 
MAP obdržel připomínky Mgr. Rudyncové (nejasné bodové hodnocení u některých otázek) – 
připomínky akceptovány a zapracovány. Další připomínky nebyly zaznamenány. Pracovní 
skupina schválila navržené otázky v dotazníku s doplněním instrukcí bodového hodnocení 
otázek č. 3, 6, 10 a 11.  
 
3. Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 
RT MAP zaslal v předstihu jednoho týdne před jednáním členům PS pracovní verzi dokumentu 
Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (do roku 2023) s žádostí o posouzení celého 
dokumentu z pohledu rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluze. Před jednáním PS byly 
doručeny připomínky Mgr. Zemánkové (členka PS pro kariérové poradenství), Mgr. Rudyncové 
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a Mgr. Neuwirthové (členky PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání). Doručené připomínky byly 
projednány, zhodnoceny a zapracovány do výsledné podoby Návrhu priorit rozvoje vzdělávání 
ORP Ostrava do roku 2023. Několik připomínek bude dodatečně projednáno s příslušnými 
vedoucími pracovních skupin, jejichž oblasti se připomínky týkají. Návrh priorit rozvoje 
vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 bude předmětem jednání Řídícího výboru MAP ORP 
Ostrava II v červnu 2021.  
 
4. Podněty a informace členů pracovní skupiny, podněty na další aktivity projektu 
Členové PS byli Mgr. Májkovou vyzváni ke sdílení podnětů pro další aktivity projektu.  
 
Mgr. Rudyncová navrhuje uhradit supervizi pro celé sborovny škol a např. semináře 
s MUDr. Matýsem (předá kontakt RT MAP).  
 
Žádáme členy pracovní skupiny o zaslání návrhů aktivit do 20.06.2021 – emailem Karlu 
Synkovi.  
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Sroková   
vedoucí pracovní skupiny   

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

