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Zápis z 1. jednání  

pracovní skupiny pro rozvoj rovných příležitostí 
 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 207 
Datum a čas:   15.06.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
8. Určení termínu příštího jednání PS  

 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 

 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 

• Realizace MAP III od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2023 – cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní 
vzdělávání dětí a žáků ve školách v rámci ORP Ostrava a tím zvýšit kvalitu vzdělávání,  

• v rámci MAP III bude vytvořen dokument Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do 
roku 2025, tzn. strategie pro území ORP Ostrava, její součástí bude jako v minulosti tabulka 
investičních potřeb škol (bez zařazení záměru do této tabulky nemohou školy žádat o dotace 
z IROP, ITI na své investiční záměry), vzniknou také akční plány na léta 2023-2025, tedy plány, 
na co budou vynaloženy prostředky (nejen) z rozpočtu MAP IV. Pracovní skupiny tak získávají 
možnost prosadit do akčních plánů aktivity, na které by jinak školy neměly finance apod. 
Výstupy z jednání mohou být také podkladem pro úpravu dotačních programů města. V rámci 
MAP III také proběhne evaluace celého procesu místního akčního plánování od roku 2016 – 
členové PS budou součástí evaluace, kterou realizuje externí evaluátorka paní doc. Glumbíková 
z Ostravské univerzity. Rozdíl oproti MAP II – nelze hradit implementaci a vzdělávání pedagogů 
– toto bude možné v MAP IV od 11/2023.  

 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 

Pracovní skupina se dohodla, že s ohledem na nepřítomné a zaneprázdněné členy pracovní skupiny 
je možnost zaslat připomínky/návrhy opatření k Závěrečné autoevaluační zprávě do 20.07.2022, 
a to e-mailem vedoucí PS Mgr. Petře Neuwirthové a Karlu Synkovi. Vedoucí PS následně zašle 
do 31.07.2022 výstup realizačnímu týmu MAP. 
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4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
Pracovní skupina projednala SWOT analýzu sestavenou v rámci projektu MAP ORP Ostrav II 
a provedla její částečnou aktualizaci. Pracovní skupina dále:  

- rozhodla, že SWOT analýza bude rozdělena do subtémat (provede vedoucí PS 
a do 30.06.2022 rozešle členům PS),  

- žádá realizační tým MAP o zjištění počtu bezbariérových škol v ORP Ostrava (taktéž 
do 30.06.2022), 

- vyjadřuje negativní zkušenost se způsobem elektronického zápisu dětí do MŠ 
v Ostravě, a to z důvodu, kdy rodiče „zaklikají“ větší množství MŠ a zažádají o přijetí. 
MŠ tak ztrácí přehled o počtu dětí, které mají skutečný zájem nastoupit a děti přijaté 
do více MŠ blokují místa jiným,  

- žádá realizační tým MAP o informování škol o existenci tzv. Sociopointu a aplikace 
Sociopoint 

 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 

S ohledem na nedokončenou aktualizaci SWOT analýzy bude tento bod řešen na příštím jednání PS.  
 

6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
Vize oblasti rovných příležitostí bude řešena na příštím jednání PS.  
 

7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
Vedoucí PS informuje členy  

• projekt zastřešuje řídící výbor MAP ORP Ostrava, který má 28 členů, kde jsou zástupci škol, 

zřizovatelů neziskových organizací krajského úřadu, rodičů. 

• předsedkyní řídícího výboru je paní Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D. a místopředsedkyní 

paní Ing. Sylva Sládečková, MBA   

• součástí pozic projektu MAP III je i realizační tým: 

- Ing. Sylva Sládečková, MBA – metodik pro strategické a akční plánování 

- Mgr. Iva Májková – hlavní manažer projektu 

- Bc. Karel Synek, DiS. – koordinátor MAP 

- Ing. Kateřina Kaletová – finanční a personální manažer 

• Řídící výbor schvaluje PS, v rámci projektu MAP III je ustanoveno 6 pracovních slupin: 

- PS pro předškolní vzdělávání 

- PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

- PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

- PS pro rovné příležitosti 

- PS pro kariérové poradenství 

- PS pro financování 

• PS se musí sejít minimálně 7x po dobu realizace projektu a jsou podporovány tyto činnosti: 

- možnost propojení pracovních skupin (např. předškolní vzdělávání) 

- spolupráce v rámci PS s dalšími subjekty (např. SPOD, MPO – záškoláctví, skryté 

záškoláctví, odmítání vyšetření SPC a PPP ze stran rodičů) 

- kulaté stoly, školení a lektor nelze, pouze facilitátor (navrhnout téma) 

- možnost přizvat na jednání PS další odborníky 
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8. Určení termínu příštího jednání PS 

Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 10.10.2022 od 13 hodin v místnosti č. 207 
Magistrátu města Ostravy.  

 
Zapsala: Mgr. Petra Neuwirthová  
vedoucí pracovní skupiny   


