
 
Zápis z 3. setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

Termín: 3. 11. 2020, 9:15 - 16:00 

Místo konání: livestream – konference Úspěch pro každého žáka 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Šárka Filipová, Martina Smejkalová 

Program: 

 

1. Zahájení konference 

 

Konference byla zahájena moderátory Sylvií Pýchovou a Davidem Klimešem, kteří účastníky           

celou konferencí provázeli. Dále bylo předáno slovo panu ministru školství Robertu Plagovi,            

který zdůraznil zejména důležitost středního článku ve školství a potřebu na něm pracovat.             

Pro vznik kvalitního středního článku je dobré také sdílení zkušeností prostřednictvím           

takovýchto konferencí. 

 

2. Jednotlivé vstupy a jejich náplně 

 

Další vstup měl pan Miroslav Hřebecký z organizace EDUin, který mluvil o vlivu pandemie na              

české školství a na učení dětí. Vyplynuly zejména velké rozdíly mezi žáky, asistenti pedagoga              

zůstali v distanční výuce celkem nevyužití – vykonávali spíše administrativní práce nežli           

pedagogické. Velký problém zůstává zejména nekoordinovanost harmonogramu aktivit a         

povinností žáků. Také není zcela jasně vymezen přístup k hodnocení žáků – v každé škole je              

to jiné.  

Dle organizace EDUin, která provedla šetření uvedlo 47% dětí, že distanční výuka pro ně 

byla změnou k horšímu. 24% dětí pak uvedlo, že distanční výuku pociťovaly jako změnu 

k lepšímu.  

 

Dále proběhl samostatný vstup moderátorky Sylvie Pýchové, které si připravila prezentaci na            

téma Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek. Jedná se o spojení organizací,             

které chtějí v budoucnu zlepšovat výsledky dětí a snižovat jejich nerovnosti. Do partnerství            

se zapojili: Asociace ředitelů ZŠ, Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Česká rada dětí a             

mládeže, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna,          

Národní síť Místních akčních skupin a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). 

Stanovené cíle: 

● Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací             

výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání (střední článek) 
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● Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a           

mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě            

(wellbeing – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti) 

 

Po prezentaci paní Pýchové byla zahájena diskuze v poradním kruhu, diskutovalo se zejména o             

středním článku, zejména potřebě jeho spravedlnosti a koordinovanosti. Diskuze se zúčastnili: 

Markéta Pošíková – NS MAS 

Karel Kovář – MŠMT 

Tomáš Bouda – centrum dalšího vzdělávání 

Zdeněk Slejška – EDUzměna 

Michal Černý – asociace ředitelů základních škol 

Jan Černý – člověk v tísni 

David Klimeš – moderátor 

 

V odpoledních hodinách byli ke konferenci přizváni zahraniční hosté, kteří účastníkům         

představili zahraniční přístup ke vzdělávání. Prvním hostem byl Olli-Pekka Heinonen z Národní           

agentury pro vzdělávání ve Finsku, který představil finský přístup ke vzdělávání. Tento vstup            

vhodně doplňuje přednáškovou činnost, kterou jsme uskutečnili v roce 2019 v Roudnici nad             

Labem přímo s finskou pedagožkou. 

 

Další vstup měl zahraniční host Andy Hargreaves z Kanadské univerzity v Ottawě. Náplní jeho            

prezentace byl zejména přístup ke zlepšování vzdělávacích systémů vedením „ze středu“. 

 

Mnozí členové pracovní skupiny se omluvili, jejich zapojení nebylo možné s ohledem na časový              

překryv s distanční výukou žáků. Čas konání konference proto můžeme zhodnotit jako mírné             

negativum a nevhodně zvolený s ohledem na cílovou skupinu zájemců. 

 

Na závěr po skončení konference proběhla ještě krátká diskuze prostřednictvím          

messengerového hovoru mezi účastníky za MAP Roudnicko a zpětná vazba na konferenci.            

Kladně byla ohodnocena zejména účast zahraničních hostů a představení zahraničního přístupu           

ke vzdělávání. Velmi populární je i moderátorka Sylvie Pýchová, jejíž zapojení do mnohých akcí je               

předběžnou zárukou kvalitního zpracování. 

Členům PS byl připomenut webinář, který zvláště pro odborníky zabývající se inkluzí připravuje             

spolupracující organizace SKAV přibližně v druhé polovině listopadu. 

 

Další termín setkání pracovní skupiny nebyl stanoven, termín i formu operativně zvolíme dle             

vládních nařízení a témat řešených ve školách i společnosti. 
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