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Zápis z 2. jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti 

                                       projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín 

 

Termín: 12.12.2022 

Místo konání: ZŠ T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Přivítání 
2. Výsledky dotazníkových šetření MŠMT pro jednotlivé oblasti 
3.  SWOT-3 analýza pro jednotlivé oblasti - aktualizace 
4.  Implementační aktivity  - plánované, realizované 
5.  Výměna a sdílení zkušeností  
6.  Organizační a personální záležitosti  
 7. NÁVRHY - PODNĚTY - PŘIPOMÍNKY – DISKUZE 
 
 

1. Přivítání a seznámení s novými členy PS 
 Vedoucí pracovní skupiny p. Mgr. Heiduková přivítala členy pracovní skupiny. Poprvé 
se sešla celá pracovní skupina a členové se mohli vzájemně seznámit. 
 

2.  Výsledky dotazníkových šetření MŠMT pro jednotlivé oblasti 
Členové již dopředu měli prostudovat dotazníkové šetření MŠMT. Na schůzce jsme se 
zabývali hlavně části 1 – podpora inkluzivního vzdělávání. 
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3. SWOT-3 analýza pro jednotlivé oblasti - aktualizace 
Členové probrali jednotlivé oblasti a diskutovali nad jejich aktualizací. 
 
 

4. Implementační aktivity   
Probrali jsme aktivity, které byly již uskutečněny v rámci MAP III. Zabývali jsme se 
taky aktivitami, které by byly vhodné jak pro pedagogy, tak pro žáky. Aktivity pro žáky 
bohužel nejdou financovat z tohoto projektu. 

 
      5. Výměna a sdílení zkušeností 

Paní Heiduková nás seznámila s projektovým dnem Život má mnoho podob, který 
proběhl na ZŠ T.G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově.  
CÍL PROJEKTU: Cílem je poukázat na to, že ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB a následně tím  
ukázat, že i když člověk s pohybovým postižením musí překonávat určité překážky a 
nástrahy každodenního života. Neznamená to, že nějakou věc nedokáže nebo má jiné 
potřeby. Projekt je vhodný jak do MŠ, tak i na I. st. ZŠ. Zájemcům poskytla i knížku Zac 
si hraje (vypráví o zebřím klukovi, který se narodil se Spinální svalovou atrofií). 
Besedu vedl pan Bc. Adam Kratochvil – předseda spolku Ekvilibro z.s. 

 
      6.  Organizační a personální záležitosti  
           Členové sestavili a odevzdali výkazy práce. 
           Na závěr se všichni mohli podívat do prostor školy, seznámit se se zázemím i    
            vybavením této školy. 

 
 

 

 

Příloha č.1: Prezenční listina   

V Bohumíně      12.12.2022 

Zapsala:  Ivana Heiduková 

 


