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Zápis ze 17. 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:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava 
Datum a čas:   08.10.2021, 9:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Přivítání, diskuse 
2. Memorandum Ostrava/ASZ 
3. Akční plán 2022/2023  
4. Diskuse 
5. Personální změny  
6. Termín příštího jednání, úkoly 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Eva Sroková přivítala všechny přítomné členy a poděkovala 
jim za účast. Karel Synek ocenil možnost setkat se po dlouhé době osobně a také poděkoval 
za účast všem přítomným členům PS.  
 
2. Memorandum Ostrava/ASZ 
Karel Synek a Mgr. Stanislav Dlouhý informovali přítomné o přípravě uzavření memoranda o 
spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) 
MMR. Přílohou memoranda je popis spolupráce v oblasti školství a vzdělávání, s ohledem na 
blížící se ukončení projektu MAP II se memorandum týká navazujících projektů. Pro MAP se 
mnoho nemění, jako dosud bude zástupce Agentury členem PS pro rovné příležitosti i členem 
Řídícího výboru MAP, roste však úloha zástupce Agentury. Nově může být zástupce Agentury 
členem více pracovních skupin, respektive měl by se stát konzultantem všech PS.  
 
3. Akční plán 2022/2023 
Karel Synek informoval přítomné o důvodu přípravy akčního plánu na období od 01.01.2022 
do 30.06.2023 a z jakých dokumentů je potřebné vycházet. Pracovní skupina při sestavování 
návrhu aktivit do AP 2022/2023 vycházela z Návrhu priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do 
roku 2023, Akčního plánu na rok 2021, informací získaných ze škol v rámci přípravy 
Agregovaného popisu potřeb škol, osobních zkušeností a informací z výkonu své profese. 
Výstupem tohoto bodu je návrh části akčního plánu na výše uvedené období, který bude 
prostřednictvím realizačního týmu MAP zaslán k připomínkám nepřítomným členům PS.  
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4. Diskuse 
- Dotaz na metodické pomůcky využívány v rámci inkluze nebo v rámci výuky žáků se SVP  

– didaktické hry, pracovní listy, deskové hry, čtecí tužky ALBI (velmi oceňovaná pomůcka) 
- PS doporučuje RT MAP propagovat na facebookovém profilu seriál České televize „Ochránce“, který 

vychází ze skutečných událostí, poskytuje reálný náhled na situace vyskytující se v českém 
vzdělávacím systému a zkušenosti pedagogů 

- V rámci diskuse o duševní hygieně pedagogů byla diskutována možnost zapojení školního 
psychologa nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. 

 

5. Personální změny 
Karel Synek informoval členy PS, že s účinností od 01.11.2021 dochází ke změně na pozici 
vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání – paní Mgr. Eva Sroková přechází 
do zaměstnaneckého poměru u statutárního města Ostravy (bude na plný úvazek vykonávat 
funkci metodika ŠPP v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
III), s čímž není slučitelná pozice vedoucí pracovní skupiny v MAP ORP Ostrava II. Novou 
vedoucí pracovní skupiny do konce projektu bude jmenována Mgr. Zuzana Škapová, současná 
členka PS.  
 
Realizační tým MAP děkuje Mgr. Evě Srokové za odvedou kvalitní práci pro projekt, výbornou 
spolupráci a těší se na další budoucí spolupráci v rámci spolupráce s projektem RRP OV III.  
 
6. Termín příštího jednání, úkoly 
Termín příštího jednání bude jako obvykle řešen prostřednictvím Google dotazníku.  
 
Realizační tým žádá členy PS o zaslání připomínek k návrhu akčního plánu, a to v termínu 
do 22.10.2021 včetně.  
 
Realizační tým žádá členy pracovní skupiny o spolupráci při přípravě výstupu projektu pro školy v ORP 
Ostrava: 
 
Cílem je vytvořit „kontakt list“ pro rodiče dětí a žáků, aby tito získali ucelený materiál s kontakty na 
SPC, PPP, neziskové organizace, odborníky, psychology a další osoby působící v oblasti školství a 
vzdělávání, pokud potřebují v něčem poradit, něco zkonzultovat apod. Vítány jsou také kontakty na 
organizace podporující nadané.  
 
Tato aktivita bude předmětem příštího jednání PS v listopadu 2021.  

 
 
Zapsala: Mgr. Eva Sroková   
vedoucí pracovní skupiny   
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