Zápis z jednání Pracovní skupiny MAP Holicko
„ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“
v rámci projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624
Místo: zasedací síň Městského úřadu v Holicích (2. patro), Holubova 1, 534 14 Holice
Datum: 27. 11. 2018 od 14:00 hod
Počet přítomných členů pracovní skupiny: 8
Host: 1
Délka trvání: 14:00 – 16:00

Program:
1. Vzájemné představení členů pracovní skupiny
2. Seznámení s projektem a obsahem práce v pracovní skupině
3. Shrnutí závěrů a výstupů z Místního akčního plánu I, týkajících se zaměření PS – možnosti a
okruhy další činnosti PS
4. Informace o dokumentu Rovné příležitosti – závazný dokument pro tvorbu dotazníku pro školy,
připomínky k otázkám, které se týkají Metodiky pro rovné příležitosti
5. Představení dotazníku k potřebám škol a k aktualizaci výstupů MAP I v MAP II
6. Připomínky k návrhu nezávazné osnovy materiálu Potřeby škol
7. Návrhy na témata ke společnému vzdělávání
8. Návrh termínu dalšího setkání v roce 2019
9. Závěr

1. Manažerka MAP Ing. Vendula Maříková přivítala přítomné, představila vedoucí pracovní
skupiny Mgr. Ivu Škaloudovou a vyzvala členy PS ke krátkému představení.
2. Manažerka MAP stručně seznámila přítomné s aktivitami v projektu MAP II Holicko, který je
realizován v období 9/2018 – 6/2022 a v rámci kterého se bude pracovní skupina scházet. Dále
představila, na co by se měla pracovní skupina zaměřit a čemu by se měla věnovat.
3. Specialistka na strategie Ing. Alena Brožková, Ph.D. představila prezentaci, ve které shrnula
závěry/výstupy z MAP I týkající se rovných příležitostí, viz. přiložená prezentace. V průběhu
představování výstupů se k jednotlivým bodům diskutovalo.
Témata diskuze:
1
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-

Nadané děti - jiná diagnostika dětí se stejnými projevy v minulosti a dnes, nadání lze určit
až v ZŠ, v MŠ akcelerovaný vývoj, nadanější děti odchází v 5. ročníku na gymnázium.

-

Problémové okruhy – zařazení dítěte do běžného vzdělávacího proudu, spolupráce
s rodiči, přijmutí problémového dítěte do školy, atmosféra ve třídě, tlak na pedagoga,
dlouhé řešící lhůty.

-

Role školy a rodičů – o diagnostice dítěte rozhodují rodiče, škola je v podřízené roli;
prezentování zkušenosti ze stáže v Dánsku, kdy v případě problémů s dítětem vznikne
pracovní skupina s odborníky a aktivně komunikuje s rodiči a nabízí jim řešení situace.

-

Středoškolské vzdělání - snižování nároků na žáky, velká skupina rodičů chce mít
středoškolsky vzdělané děti

-

Komunikace s rodiči – udělat si plán a navrhnout co udělá škola a co rodina a
vyhodnocovat, aby se na řešení situace podíleli všichni;

-

Speciální pedagog – fyzicky chybí ve školách, ale i jako obor na fakultách vysokých škol,

-

Školství – konzervativní obor, změny trvají velmi dlouho

-

Výuka – nedostatek aprobovaných učitelů a kvalitních asistentů, velké množství dětí ve
třídách

-

Další vzdělávání pedagogů – obecné vzdělávání již potřeba není, spíše specializované
vzdělávání, sdílet zkušenosti, co se povedlo, co se nedaří; setkávání s ostatními učiteli;
ukázkové hodiny, supervize, podpora učitelů pro komunikaci s rodiči a asistenty

4. Specialistka na strategie představila členům PS metodiku rovných příležitostí, která určuje, jaké
oblasti je nutné začlenit do dotazníku pro školy a jaká data musí realizační tým MAP sbírat.
Metodiku měli členové k dispozici před jednáním PS v materiálech zaslaných mailem.
Proběhla diskuze na téma tržní prostředí škol, kvalitní vzdělávání, výhoda různorodého
kolektivu dětí ve třídě, školní vzdělávací plány a přechod dítěte mezi školami, normativní
financování škol, školy a možnost zlepšování v různých oblastech, motivace dětí, model rodiny.
5. Specialistka na strategie představila dotazník realizačního týmu, který je sestaven pro
aktualizaci dokumentů zpracovaných v MAP I. Dotazník je sestaven dle jednotlivých
aktualizovaných oblastí a sbírá data uvedená v Metodice rovných příležitostí ve vzdělávání.
Dotazník realizačního týmu měli členové k dispozici před jednáním PS v materiálech zaslaných
mailem.
Proběhla diskuze k formě připraveného dotazníku a připomínky budou zapracovány.
Proběhla diskuze k formě sběru dat. Dotazník bude zaslán školám mailem v 12/2018, termín
vyplnění je do 11.2.2019 a manažerka projektu zjistí, které školy vyplní a zašlou mailem a které
budou chtít podporu ze strany realizačního týmu MAP.
6. Specialistka na strategie představila osnovu materiálu pro zjišťování potřeb škol, kterou mohou
školy využít při sestavování potřeb škol, které má proběhnout do 6 měsíců od začátku realizace
Stránka 2 z 3
Název projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624

projektu. Dokument měli členové k dispozici před jednáním PS v materiálech zaslaných
mailem.
Proběhla diskuze k srozumitelnosti jednotlivých částí dokumentu a připravené legendě.
7. Manažerka MAP nabídla akreditované vzdělávání týkající se šetrné sebeobrany pedagogických
pracovníků, jedná se o praktický seminář, jak postupovat v případě agrese dětí a žáků vůči
ostatním dětem a učiteli. Členové PS projevili o seminář zájem, manažerka projektu rozešle
nabídku do škol a v případě zájmu zajistí termín semináře. Další návrhy na témata společného
vzdělávání jsou uvedeny v bodě č. 3, diskuze proběhla při prezentaci výstupů z MAP I.
8. Návrh termínu dalšího setkání pracovní skupiny je středa 27.2.2019 od 14 hodin.
9. Závěrem poděkovala manažerka MAP všem přítomným za účast.

Zapsala: Ing. Vendula Maříková
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