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Zápis z 2. 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:   Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 
Datum a čas:   10.10.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1) Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 
2) Specifikace ZŠ Šalounova, zkušenosti s úplným ŠPP, kariérovým poradcem, potřeby školy 
3) Aktualizace vize pro oblast rovných příležitostí ve vzdělávání do roku 2025 
4) Aktualizace návrhu priorit a strategických cílů v oblasti rovných příležitostí 
5) Termín osobního jednání či jednání on-line k zhodnocení funkčnosti a kvality MAP  
6) Termín dalšího jednání pracovní skupiny a možnost setkání ve sdružení S.T.O.P., z.s. v případě 

souhlasu paní Mgr. Ivony Šťovíčkové, ředitelky sdružení 
7) Podnět k diskusi – nedostatečná výše ONIV 
8) Podněty členů pracovní skupiny, diskuse 

 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 

Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny přítomné a poděkovala řediteli školy panu Mgr. Jaromíru 
Šedému, MBA za poskytnutí prostor pro jednání pracovní skupiny. Dále představila novou 
koordinátorku inkluze z odboru školství Magistrátu města Ostravy Ing. Veroniku Bockovou (náhrada 
za Mgr. Katarínu Rudyncovou), která bude po jmenování zařazena jako člen PS a omluvila nepřítomné 
členy PS.  
 

2. Specifikace ZŠ Šalounova, zkušenosti s úplným ŠPP, kariérovým poradcem, potřeby školy 
Mgr. Jaromír Šedý, MBA, ředitel ZŠ Šalounova představil jím řízenou základní školu, sdělil výhody 
úplného školního poradenského pracoviště i kariérového poradce ve vzdělávacím procesu a vyzdvihl 
podporu statutárního města Ostravy (projekty SMO, programy podpory SMO). Podrobnější 
informace o škole jsou obsaženy v příloze zápisu – prezentaci ZŠ Šalounova 56.  
 

3. Aktualizace vize pro oblast rovných příležitostí ve vzdělávání do roku 2025  
Pracovní skupina projednala stávající vizi oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání do roku 2025 
a návrh na její úpravu. Pracovní skupina jednomyslně odsouhlasila navrženou změnu a vizi v tomto 
znění:  
 
Podpořit společné vzdělávání dětí a žáků v rámci hlavního vzdělávacího procesu bez ohledu na to, 
zda se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky 
zdravotně postižené, (mimořádně) nadané, s odlišným mateřským jazykem apod. Vytvořit jim 
materiální i technické podmínky, motivovat je k učení, osobnímu rozvoji a rozvoji klíčových 
kompetencí. Klást důraz na podporu dovedností v technických a digitálních technologiích, které žáky 
ovlivňují při distančním vzdělávání. Současně vytvořit technické a materiální podmínky pedagogickým 
pracovníkům a posílit odborné pozice školního poradenského pracoviště, které jsou pro pedagogy při 
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společném vzdělávání dětí a žáků velkou oporou. Podpořit stabilní financování odborných pozic 
školních poradenských pracovišť a posílit spolupráci se speciálními poradnami a centry.  
 

4. Aktualizace návrhu priorit a strategických cílů v oblasti rovných příležitostí 
Pracovní skupina projednala návrh priorit a strategických cílů sestavený v rámci projektu MAP ORP 
Ostrava II a návrhy na jeho úpravu. Pracovní skupina rozhodla o doplnění „Hlavních problémů 
v oblasti vzdělávání ORP Ostrava II“ na str. 6 a dílčích úpravách strategických cílů, jejich obsahu a 
indikátorů kapitoly 2.5 Priorita č. 4: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (rovné příležitosti ve vzdělávání) dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava II“, který je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu  
 
Členové pracovní skupiny rozhodli ponechat dodatečnou lhůtu pro možnost zaslat připomínky (pro 
účastníky jednání PS i nepřítomné členy PS). S ohledem na další postup v projektu je stanovena lhůta 
pro zaslání dodatečných připomínek do středy 19.10.2022, kdy členové PS zašlou své připomínky 
vedoucí PS, která následně předá zapracované výstup z PS do pátku 21.10.2022 panu Bc. Karlu 
Synkovi.  
 
Zaslaný výstup (aktualizovaný návrh priorit a strategických cílů za oblast rovných příležitostí ve 
vzdělávání) bude součástí Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025.  
 

5. Termín osobního jednání či jednání on-line k zhodnocení funkčnosti a kvality MAP 
Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Neuwirthová, informovala přítomné členy, že byla oslovena 
evaluátorkou paní doc. Kateřinou Mikulcovou s žádostí o vyhrazení cca 1,5 hodiny času z jednání 
pracovní skupiny pro evaluační šetření týkající se procesu místního akčního plánování v ORP Ostrava. 
Pracovní skupina se dohodla, že pro tento účel vyhradí listopadové jednání PS a zároveň určila jeho 
konání dne 21.11.2022 od 13:30 hodin. Jednání se uskuteční v místnosti č. 207 Magistrátu města 
Ostravy.  
 

6. Termín dalšího jednání pracovní skupiny  
Pracovní skupina se dohodla na termínu dalšího jednání – pondělí 16.01.2022 od 8:00 ho., místem 
jednání budou prostory S.T.O.P., z.s., Bastlova 9, Ostrava-Zábřeh, 700 30.  
 

7. Podnět k diskusi – nedostatečná výše ONIV 
Dle dohody pracovní skupiny bude tento bod řeše na některém z dalších jednání PS.  
 

8. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse 
Nebyly zaznamenány.  

 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Neuwirthová  
vedoucí pracovní skupiny 
 
 
Příloha: 
Příloha č. 1 – prezentace ZŠ Šalounova 56, Ostrava-Vítkovice 
Příloha č. 2 – Návrh úprav Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II   


