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ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 25. října 2018, 15 hodin
Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče
Přítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedoucí PS
Zástupce starostů
Zástupce ředitelů
Zástupce stř. škol
Zástupce rodičů
Pedagogický pr.

Mgr. Dominika Pudilová
Brigita Petrášová
Mgr. Marcela Klatovská
RNDr. Jitka Jirásková
Navrátilová Martina
Mgr. Bohdana Kezniklova

pudilova@maphustopecsko.cz
starosta@morkuvky.cz
reditelna@zsuhercice.cz
j-jiraskova@gymhust.cz
medkova.martina@seznam.cz
bohdana.kezniklova@centrum.cz

Obsah jednání:
-

Úvod + představení + formuláře na DPP

-

Informace o MAP I a MAP II

-

Představení členů pracovní skupiny, představení všech pracovních skupin

-

Webové stránky MAP, chystané vzdělávací semináře

-

PS Rovné příležitosti – popis, cíle, obsah jednání

-

Rovné příležitosti jako téma

-

Implementační aktivity – představení a popis

-

Termín další schůzky

Průběh jednání:

Téma rovné příležitosti ve vzdělávání
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s náplní a činností PS Rovné příležitosti a samotné téma je
jim blízké a každý má k němu co říci. Skupina se shodla na tom, že po stránce rovných příležitostí ke
vzdělávání je nutno nahlížet na specifika našeho území - menší počet škol, menší počet dětí a snadná
dostupnost velkého města (Brno) kam obecně směřují děti, které mají v plánu pokračovat na
výběrových školách.
Někteří členové nesouhlasili s kroky ze strany státu na zvýšenou podporu znevýhodněných dětí na
úkor podpory běžných žáků bez specifického znevýhodnění.
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Je otázka, nakolik jsou naše školy v území kvalitní oproti jiným školám a rozhodně není možné plošně
rozhodovat o přístupu k rovným příležitostem té či oné školy.
V každém případě současný stav ve třídách (velký počet žáků, inkluze žáků s handicapem) spíše
směřuje k nerovnostem ve vzdělávání právě pro běžného žáka s běžnými potřebami pro jeho rozvoj.
Zkušenosti z Dětské skupiny Peřinka naopak vhodně doplňují ten přístup, že v malém počtu dětí
(max. 12 dětí na dvě chůvy) je možné zajistit rovný přístup ke vzdělávání bez ohledu na to, zda dítě
má či nemá handicap nebo je jinak znevýhodněno.
Diskuse členů také často směřovala k tématům sociální péče ve vztahu - dítě s problémem, který ho
ohrožuje a co s tím v dané škole, kam dochází. Mnohdy vedení škol přistupuje ihned k řešení odeslat
dítě na OSPOD a nemají tendenci zkusit problémy vyřešit na nižších stupních. Je otázkou, zda by
společná setkání vedení škol a zástupců OSPOD byly k užitku tak, aby si školy přímo uvědomily, jak
v dané situaci zacházet.
Často byla v diskusi zmiňována spolupráce s rodiči a s komplikovanými jednáními na úkor dítěte.

Téma vzdělávací semináře
Kladně hodnoceny. Je o ně zájem a je vhodné, aby se v nich pokračovalo.
Zájem i o interaktivní tabule z řad pedagogů družin. Často se stává, že jsou na školách asistenti
pedagoga a může nastat situace, že dostanou suplování za běžného pedagoga a vůbec nevědí, jak si
s tabulí poradit.
Doporučení pro RT. Tlak na to, aby byly semináře pod akreditací. Snaha o vyhledávání lektorů, kteří
akreditace mají. V každém případě po seminářích vydávat osvědčení.

Téma implementační aktivity
Členům PS byly představeny implementační aktivity plánované v rámci PS Rovné příležitosti.
Avizovány byly především vypsané výzvy. Členové projevili zájem se ještě dodatečně do výzev
přihlásit.
Je otázka, na kolik může podporu využívat i Gymnázium Hustopeče, které je sice zřizováno krajem,
ale v území plní i zástupnou roli 2. stupně základní školy a má dopad na rodiny s dětmi žijící na území
Mikroregionu. Vedoucí PS zjistí podrobnosti.

Jiné
Brigita Petrášová projevila zájem o členství v PS Regionální identita. Vedoucí PS předá dále tuto
informaci RT.

Další schůzka proběhne 6. prosince 2018 v 15:10.

