
Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vedoucí PS: Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka ZŠ Dětská 915, Ostrava – Poruba

Mgr. Petra Neuwirthová, vedoucí od. školství ÚMOb Slezská Ostrava

Mgr. Stanislav Dlouhý, lokální konzultant, Agentura pro sociální začleňování

PhDr. Mgr. Irena Čechová, zástupce ředitele MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie

Mgr. Eduard Rišica, pedagog ZŠ Na Vizině 28, Slezská Ostrava

Mgr. Eva Sroková, odborník, Magistrát města Ostravy, odbor školství

PaeDr. Renata Kovářová, pedagog VŠ Ostravská univerzita – PdF

Mgr. Kateřina Ciklová, pracovník PPP Ostrava – Zábřeh

Mgr. Libuše Turečková, odborník - speciální pedagog, ZŠ Provaznická, Ostrava – Hrabůvka

Mgr. Dagmar Sklenářová, sociální pracovník, Centrum sociálních služeb Ostrava

Bc. Lenka Anežková, ředitelka MŠ MŠ Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61

Mgr. Katarína Rudyncová odborník, koordinátor inkluze, Magistrát města Ostravy, odbor školství



- cca 30 jednorázových vzdělávacích aktivit (lektoři Tomáš Velička, Přemysl Mikoláš, Marie Komárová, Jiří Halda aj.)

- série seminářů pro žáky - Trestní odpovědnost mladistvých a nezletilých

Kids Skills

akreditovaný kurz pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky ZŠ

zapojeno 19 ZŠ z ORP Ostrava

6 výukových dnů

- kurz byl zaměřen přímo na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a 
sociálně slabých rodin 

- Všechny děti se někdy během svého růstu a vývoje potýkají s nějakými problémy, jako je např. strach, špatné návyky 
nebo obtíže při učení se nějaké věci. Kids‘ Skills je jeden ze způsobů jak dětem pomoci překonat jejich problémy, a to 
pozitivním a příjemným způsobem za pomoci učení se novým dovednostem.



Na čem se pracovní skupiny dále podílely?

Připomínkování legislativních změn a národních strategií

• členové pracovních skupin pravidelně připomínkovali návrh legislativních změn, připravovaných strategií
aj.

• úspěch při připomínkování návrhu novelizace Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami – PS pro předškolní vzdělávání a péči

• připomínkování Strategie 2030+ (poděkování Svazu měst a obcí ČR za robustní připomínky)



Komunikační platformy projektu

web: map.ostrava.cz

• aktuální strategické dokument projektu

• informace o činnosti PS a ŘV MAP

• kalendář aktivit

• výzvy a podpory

• sekce Mohlo by se Vám hodit – informace pro školní knihovníky,

o zdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem aj.

• možnost přihlásit se k odběru novinek z webu MAP II 

a zasílání novinek v oblasti dotací

facebook: MAP II Ostrava

- aktuální informace, příklady dobré praxe, nabídky, webináře

Pravidelně o projektu informujeme na talentova.cz 



Děkuji za pozornost


