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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 20.1.2020 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

místo konání:    ZŠ Vendryně 236, okr. F-M 

     
účastníci jednání:  viz prezenční listina   

 
Program setkání: 

1. Kritéria pro hodnocení aktivit 

2. Hodnocení plánu aktivit 

3. Implementační aktivity 2020 

 

Kritéria pro hodnocení aktivit – rovné příležitosti aktivita není diskriminační 

- na základě pohlaví (genderové hledisko), rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 

světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. 

- nediskriminuje další znevýhodněné skupiny, jako jsou imigranti a azylanti, dlouhodobě 

nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně 

dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol apod. Souhrnně se jedná 

o skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením 

- nediskriminuje výběrem osob, místa konání, dostupností pro určené kategorie osob 

- realizaci aktivity nedojde/ dojde ke zvýhodnění určité skupiny osob na úkor jiné skupin 

Kritéria pomocná 

- aktivita je nabízena všem aktérům ORP  

- aktivita je přístupná všem účastníkům ORP stejně , bez ohledu na vzdálenost  
 

Všichni členové s kritérii souhlasili, nechtěli je již měnit ani upravovat. 

Byly uděleny „nálepky“ ke všem aktivitám, které se uskutečnily v uplynulém roce. 

Byly znovu prokonzultovány úkoly, k některým úkolům byly již přiřazeny termíny, ve kterých by se mohly 

uskutečnit.  

Přednáška – Raná péče – 21.5.2020 od 12:30 -15:00 – knihovna Třinec, za organizaci zodpovídá 

Bc. Ševčíková. 

Workshop školní zralost – workshop v listopadu 2019 zrušen z důvodu nízkého zájmu ze strany rodičů, 

s ohledem na poptávku byly předběžně stanoveny náhradní termíny v novém roce  – 27.1.2020, 

3.2.2020 a 12.3.2020. 

Setkání školních parlamentů – květen – zodpovídá Mgr. E Gibiecová 

CKP –  realizuje např. Den otevřených dveří, kulatý stůl na téma ADHD a jinak neklidné děti (první 

přednáška proběhla již v říjnu 2019, ale z důvodu velkého zájmu byl domluven další termín), během 

dubna se uskuteční besedy i pro rodiče dětí s ADHD, apod.   

 

Termín dalšího setkání:      únor 2020 

Zapisovatel: Mgr. B. Burá 


