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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 13.11.2018 – 14,00 -16,00 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

 

místo konání:  

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKR. RM 

 

 

účastníci jednání:  Mgr. Bohuslava Burá 

    Mgr. Nina Cimbolincová 

    Mgr. Eva Gibiecová 

    Mgr. Jana Heczková  

    Bc. Marta Ševčíková 

 

viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

1. Představení členů a vzájemné seznámení. 

2. Byl projednán cíl pracovní skupiny pro rovné příležitosti, výstupy pracovní skupiny, 

provázání s ostatním platformami, pracovní náplň, témata společných jednání, 

očekávání. V průběhu pracovní skupiny bude dán prostor všem účastníků, aby mohli 

vzájemně diskutovat, konzultovat a předávat zkušenosti. Stálí členové budou za účast v 

pracovní skupině finančně ohodnoceni. Pracovní skupina má stabilní počet členů a dle 

potřeby budou na jednání přizváni ostatní zájemci, pracovní skupina bude tedy variabilní 

s možností přizvání odborníků dle dohody v pracovní skupině, případně dle potřeb 

realizačního týmu. 

• Společná pracovní aktivita - hlavní pracovní náplní setkání v prosinci bude revize 

celkové SWOT analýzy v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění rovného 

přístupu vzdělávání pro každého, která byla součástí MAP I. Členové byli vyzváni 

k tomu, aby se seznámili s jednotlivými částmi, okomentovali, navrhli úpravy a 

aktualizace pro nové období. Pracovní skupina bude na svém prosincovém 

setkání revidovat SWOT analýzu. 

3. Diskuze k tématu inkluze rovných příležitostí: 

• metodika pro hledání nových pedagogů a motivace pracovníku vyšším výkonům  

• komunikace s poradnou 

• asistenti pedagoga (nastavení pracovní náplně, časový harmonogram a financování) 

• nastavení sdílení dobré praxe 

• časté změny legislativy 
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Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

1. Seznámení se SWOT analýzou – případné návrhy k revizi  všichni 

2. Připravit náměty k činnosti skupiny      všichni 

3. Pozvat členy Centra kolegiální podpory na další schůzku v prosinci Heczková 

     

 

 

Termín dalšího setkání: 

4.12.2018 –  14,00 - ZŠ VENDRYNĚ 236, OKR. FM 

 

 

Zapisovatel:       Mgr. B. Burá 

 

 

 

 


