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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 11.10.2021 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 

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

     

účastníci jednání:  viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

 

Členky byly seznámeny s průběhem setkání vedoucích PS 4.10.2021 včetně zadání úkolů do prosince 

2021. 

 

Roční akční plán, diskuze k návrhu plánovaných aktivit: 

1. Čtvrtletní metodická setkání učitelek MŠ – každé setkání za přítomnosti odborného garanta 

z SPC nebo PPP na určité téma (např.: děti se speciálně vzdělávacími potřebami v MŠ, poruchy 

chování a mentální postižení u dětí v MŠ, nepodnětné prostředí ,…)  

Předpokladem je realizace 4 setkání pro všechny učitelky z MŠ v ORP, náklady na jedno setkání 

cca 4 000 Kč. 

2. Přednáška pro pedagogy a rodiče na téma: drogová závislost  - příčiny , vznik, projevy, postup 

školy a rodičů. V poslední době se vyskytly nové „volně dostupné podpůrné prostředky“ (LYFT) 

a většinou rodiče vůbec nejsou informování o tomto nebezpečí. 

 

Metodičky CKP informovaly o průběhu zářijového setkání s SPC pro vady řeči. I když se setkání bohužel 

nakonec účastnilo pouze 13 osob včetně metodiček, podle hodnotících dotazníků mělo velmi kladné 

ohlasy. Jednalo se o poslední aktivitu CKP, další se z důvodu opatření a vyčerpaných financí už nebudou 

realizovat. 

 

CKP a Mgr. Gibiecová připraví krátkou tiskovou zprávu pro tisk. CKP – kulaté stoly, rovné příležitosti – 

pomůcky. 

Vedoucí skupiny bude prezentovat aktivity na tiskové besedě s novináři – diskuze k vybraným aktivitám. 

 

MAP III - po dohodě bude skupina rovných příležitostí pokračovat v projektu MAP III v tomto složení: 

Vedoucí – Mgr. Burá 

Členové – Mgr. Cimbolincová, Mgr. Gibiecová a Mgr. Heczková Jana. 

 

Na základě informací realizačního týmu je poměrně malý zájem o besedy pro rodiče prvňáčků s paní 

Sohrovou. Malý zájem je také o akreditovaný seminář s paní Svobodovou. Zajistit mezi pedagogy a rodiči 

ještě propagaci akcí. 

 

Termín dalšího setkání: listopad 2021, bude upřesněno 

Zapisovatel: Mgr. B. Burá 


