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Zápis z 18. 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:   30.11.2021, 13:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Přivítání, diskuse 
2. Představa ideální školy 
3. Akční plán 2022/2023  
4. Kontakt list pro rodiče 
5. Termín příštího jednání 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Zuzana Škapová přivítala všechny přítomné členy, poděkovala 
jim za účast na jednání a nastínila program jednání.  
 
2. Představa ideální školy 
Pracovní skupina projednala zaslaný dokument Představa ideální školy. Po široké diskusi byl 
tento dokument upraven a schválen v upraveném znění – viz příloha zápisu z jednání.   
 
3. Akční plán 2022/2023 
Pracovní skupina projednala návrh Akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II na období 
od 01.01.2022 do 30.06.2023 a vytipovala v návrzích ostatních pracovních skupin aktivity, 
které nastavují nebo napomáhají nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluze. Tyto 
aktivity budou ve výsledném dokumentu označeny slovem „PŘÍLEŽITOST“.  
 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání doporučuje vymazat z Akčního plánu 
aktivitu č. 13 v oblasti předškolního vzdělávání a péče (Vytvoření studijního oboru doplňujícího 
vědomosti potřebné pro nový přístup k předškolnímu vzdělávání a inkluzivnímu vzdělávání u 
učitelek s praxí),neboť dle názoru členů PS tento úkol nemá opodstatnění.  
 
PS pro rovné příležitosti žádá vedoucí PS pro předškolní vzdělávání o společné projednání této 
aktivity v rámci příštího jednání PS pro předškolní vzdělávání a péči (na příští jednání PS pro 
PVP přizvat Mgr. Rudyncovou a Mgr. Zemánkovou).  
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4. Kontakt list 
Pracovní skupina navázala na úkol uložený na posledním jednání, avšak s ohledem 
na náročnost covidového stavu ve školách i jiných zapojených institucích se členové PS 
dohodli, že tento úkol dořeší korespondenčně – do 10.12.2021 zašlou členové PS Karlu 
Synkovi kontakty, které by v „kontakt listu pro rodiče“ neměly scházet.  
 
Mgr. Rudyncová dále uvedla, že příslušnými kontakty jistě disponují OSPOD, a to jak OSPOD 
MMO, tak OSPOD jednotlivých městských obvodů. PS žádá Karla Synka o oslovení OSPOD 
MMO a větších městských obvodů se žádostí o sdílení relevantních kontaktů.  
 

5. Termín příštího jednání, diskuse  
Pracovní skupina diskutovala o neúčasti dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
na hrazených externích vzdělávacích aktivitách škol. Jako příklad byla uvedena ostravská ZOO, 
kde se hradí vstup 80 Kč/žák a tudíž se těchto aktivit žáci ze soc. slabého prostředí neúčastní, 
zatímco např. v ZOO Olomouc hradí žáci vstupné pouze 40 Kč a tudíž při úhradě autobusové 
dopravy ze SRPŠ je tato aktivita pro žáky levnější. Pracovní skupina doporučuje projednat na 
úrovní vedení města nebo přímo se ZOO možné slevy pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, aby nebyli s ohledem na finanční možnosti vyloučeni z aktivit v podobě zážitkového 
učení.  
 
Termín příštího jednání PS: 17.12.2021 od 10:00 hodin, online.  
 
Zapsala: Mgr. Zuzana Škapová   
vedoucí pracovní skupiny   
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