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Zápis z pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

Termín: 28. 11. 2019 14:00 hod. 

Místo: MAS Podřipsko, Očkova 2, 41301 Roudnice nad Labem 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Rekapitulace proběhlých akcí a činností projektu 

 
- Probíhají ukázkové výukové hodiny angličtiny s lektorkou z UJEP Sarah Good jako příklad dobré 

praxe pro pedagogy, obdržena velmi dobrá zpětná vazba ze ZŠ Školní. 
- Soustavně probíhají čtenářské besedy ve školách a školkách, na které máme velmi dobré 

ohlasy a jsou snadno udržitelnou aktivitou.  
- Zrealizovali jsme velmi úspěšný Den pro polytechniku, na kterém byli přítomni žáci i 

pedagogové. Vyzkoušeli si prakticky polytechnické disciplíny na tematických workshopech pod 
vedením lektorů - odborníků z praxe. Byla zajištěna také doprava pro žáky z okolních malých 
obcí, aby měli příležitost se zúčastnit. 

- Uskuteční se seminář „Zábavné pokusy“, MŠ Sluníčko 2. 12. 2019 od 13:00 hod. 
- Do konce roku se uskuteční další setkání pracovních skupin, jejichž náplní bude stanovení 

konkrétních opatření pro naplnění vytyčených cílů. Strategie vedoucí k nápravě budou 
obsaženy v místním akčním plánu. 

- Proběhne elektronické evaluační šetření ve školách pomocí dotazníků. Dotazníky budou 
distribuovány programem společnosti Heuréka, zde je potřeba předem zadat kontakty na 
respondenty, bude jim tak doručen odkaz k vyplňování.  

- Shrnutí předchozích jednání pracovních skupin. Dnešním úkolem bude identifikace příčin 
problémů v oblasti rovných příležitostí z důvodu stanovení jasnější struktury problémů. Tento 
krok nám pomůže při určení konkrétních opatření vedoucích k vyřešení těchto problémů.  

 

Specifikace možných nápravných kroků identifikovaných problémů 
 

Maximální rozvoj potenciálu každého žáka 

- Aktivní využívání polytechnické dílny projektu žáky i pedagogy. 

- Sdílení dobré praxe mezi pedagogy napříč vzdělávacími organizacemi. 
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Malý počet dětí ve třídách 

- Změna využití kapacity škol (žáci ve školách). 

 

Projektový manažer pro školy (město x škola) 

- Podpora škol při administraci žádostí (např. refundace obědů pro sociálně slabší rodiny) 

- Podpora škol v zapojování do celostátních projektů, certifikací - (např. férová škola, atd.) 

- Vytvoření databáze projektů, do kterých se školy mohou zapojit 

- Pořádání workshopů s informacemi o jednotlivých možnostech certifikací a zapojení do 

projektů.  

 

Optimální podmínky pro společné vzdělávání 

- Pořádání osvětových akcí pro žáky a rodiče v rámci nichž se zapojí všechny sociální skupiny 
- Aktivnější využívání komunitních prostor v rámci obce pro vzdělávání 
- Pořádání osvětových akcí o důležitých sociálních tématech (př. promítání filmů - digitální 

gramotnost, chování dětí na internetu, kyberšikama, atd.) 

 

Motivovaní pedagogové 

- Sdílení dobré praxe. 

- Odborná a metodická podpora pedagogů pomocí seminářů, workshopů (př. Richard Brown - 

třídnické hodiny, semináře pro rodiče). 

- Workshopy pro pedagogy pro zefektivnění komunikace s rodiči (tip: Dr. Veselá - sdílí přednášky 

na youtube, přednáší ohledně komunikace učitel-rodič-žák). 

- Setkávání pedagogů na vzdělávacích akcích mimo školu (možno příležitostně využít prostory 

MAS). 

 

Dostatek asistentů pedagoga 

- Metodická podpora učitelů (workshopy podporující fungování párové výuky). 

- Sdílení dobré praxe (př. setkání pedagogů pro vzájemné předávání doporučení, co se osvědčilo 

při spolupráci s asistentem) 

 

Návaznost projektů 

- Podmíněno systémovým nastavením. 

 

Další setkání pracovní skupiny bylo dohodnuto - zašleme formulář. 


